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Komunální odpad – oprava čísla účtu

V  lednovém  vydání  Ústeckých  listů  bylo 
chybně uvedeno číslo účtu pro bezhotovost-
ní platbu za komunální odpad pro rok 2016. 
Správné číslo účtu, na který lze tyto platby 
poukazovat, je 19 – 420 611/0100.
KS  je 1318, VS  lze získat buď telefonicky na 
465 514 210, na e-mailu:dolezalo@muuo.cz, 
nebo osobně v pokladně MěÚ.

Setkání v Malé scéně

Veřejné projednání návrhu regulačního plá-
nu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad 
Orlicí“ se uskuteční dne 24.2. od 16.00 hod. 
v Malé scéně, ul. Havlíčkova č.p. 621 v Ústí 
n.O.. 
Dokumentace  návrhu  regulačního  plánu  je 
k nahlédnutí na  stavebním úřadu MěÚ Ústí 
n.O.  a  na  www.ustinadorlici.cz  -  v  záložce 
Perla do 2.3.

Nové výstavy v muzeu

Městské muzeum Vás  srdečně  zve  na  nové 
výstavy,  které  pro  návštěvníky  připravilo  na 
letošní únor.
První dvojice výstav – Lukesové – otec a syn 
a  Krajiny Karla Kindla  budou  zahájeny  ve 
čtvrtek 11.2. v 17.00 hod. Další dvě výstavy - 
Zmatené peníze a Damascénská ocel budou 
vernisáží zahájeny 25.2. rovněž v 17.00 hod. 
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Město představuje dokončené investiční záměry  
revitalizace území Perla 01

Vážení spoluobčané, v současné době máte 
možnost  se  seznámit  s  dokončenými  in-
vestičními  záměry  veřejné  části  projektu 
revitalizace území Perla 01. V lednu byly ná-
vrhy vystaveny v Malé scéně, nyní v únoru 
v  restauraci  Popráč  (bývalý  Hotel  Poprad) 
a  následně  v  březnu budou přemístěny  do 
foyeru Roškotova divadla.  Investiční  zámě-
ry představují nejen podobu nového Domu 
dětí  a mládeže,  ale  také přestavbu  stávají-
cích objektů, ve kterých by měla najít zázemí 
Střední  škola  uměleckoprůmyslová  a  Cent-
rum rozvoje. O možném využití Perly pro vý-
uku kreativních předmětů uměleckoprůmy-
slové školy jednáme s Pardubickým krajem, 
který  je  zřizovatelem  střední  školy.  Návrh 
představuje  přemístění  stávajících  ateliérů 
z méně vyhovujícího objektu ze Špindlerovy 
ulice. Škola touto změnou může získat nejen 
nové prostory, ale také možnost svého dal-
šího rozvoje a zatraktivnění výuky. Na ten-
to objekt přímo navazuje Centrum rozvoje, 
o kterém město dlouhodobě uvažuje a nyní 
dokončuje  jeho  koncepci  a  obsahovou  ná-
plň.  Centrum  rozvoje  nabídne  uplatnění 
pro všechny věkové kategorie a v rámci své 
činnosti bude spolupracovat s významnými 
firmami  orlickoústeckého  regionu.  Mimo 
uvedených  záměrů můžete posoudit návrh 

multifunkční haly,  která by měla  vzniknout 
z  bývalé  kotelny  a  strojovny.  Tento  objekt 
nese rysy industriální architektury a měl by 
tvořit jednu z dominant nové Perly. 

Vážení spoluobčané, s přípravou uvedených 
projektů a s diskusí nad jejich koncepcí a ná-
plní, souvisí i výzva vedení města k aktivní 
spolupráci. V závěru loňského roku byla ra-
dou  města  zřízena  Komise  pro  revitalizaci 
území Perla 01.  Jedná  se o poradní  a  inici-
ativní  orgán,  který  projednává  všechny  zá-
měry spojené s revitalizací uvedeného úze-
mí  a  vydává  k  nim  své  stanovisko.  Komise 
je sedmičlenná a tvoří ji tři zástupci města, 
manažer  veřejné  části  projektu  a manažer 
privátní  části.  Dvě  místa  jsou  určena  pro 
zástupce  veřejného  sektoru,  kteří  by  měli 
zastupovat  ústeckou  veřejnost  a  neziskové 
organizace. Měli by se aktivně zapojovat do 
formulace záměrů, podílet se na programo-
vé náplni veřejné části projektu a pomáhat 
komunikovat  projekt  revitalizace  Perly  ve-
řejnosti. Za zástupce veřejného sektoru byli 
v listopadu radou města jmenováni dva čle-
nové  spolku  SPOUSTI.  Spolek  dlouhodobě 
navrhoval pro Perlu činnost brownfield ma-
nagementu a  tato  iniciativa byla  faktickým 
impulsem  pro  zřízení  komise  rady  města. 

Statut a složení komise bylo se zástupci spol-
ku několikrát diskutováno a členové SPOUS-
TI  se  svým  aktivním  zapojením  v  komisi 
souhlasili.  Na  začátku  letošního  roku  oba 
zástupci nečekaně na  své  členství  v  komisi 
rezignovali  a  místa  pro  veřejný  sektor  zů-
stávají neobsazená. Z tohoto důvodu hledá 
vedení města nové zástupce, nabízí člen-
ství v uvedené komisi a možnost aktivně 
se podílet na přípravě projektu revitalizace 
Perly. Případní zájemci se mohou seznámit 
se  statutem komise a  s  ostatními  informa-
cemi z  její  činnosti na webových stránkách 
města v záložce Perla. 

Zároveň mi  dovolte  poděkovat  všem,  kteří 
se již do diskusí kolem Perly aktivně zapojili 
v uplynulém čase. Bez jejich přispění a akti-
vity, bez jejich reakcí a podnětů, by nevznikly 
návrhy  investičních  záměrů,  které předsta-
vujeme. Záměry odrážejí činnosti, o kterých 
se v našem městě řadu  let diskutuje, které 
jsou přínosem do budoucna  a  které  se  za-
měřují na vzdělání, kreativitu a společenské 
uplatnění.

Petr Hájek
starosta města
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Výběrové řízení

Město  Ústí  nad  Orlicí  vyhlašuje  v  souladu 
s  ustanovením § 7  zákona  č.  312/2002  Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů Výběrové řízení č. 1/ 2016 
na pracovní pozici vedoucí odboru rozvoje 
města Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, místem 
výkonu práce je Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
Ústí nad Orlicí, platové zařazení v 11. tř. dle 
nař. vlády č. 564/2006 Sb. a termín nástupu 
je duben 2016 (dohoda možná).
Charakteristika vykonávané činnosti: Ve-
doucí odboru rozvoje města stojí včele odbo-
ru, který řídí a odpovídá za zajištění činností 
stanovených odboru viz čl.20 Organizačního 
řádu MěÚ, jako např. zajištění technické pří-
pravy investičních akci, oprav, přípravu smluv, 
zajištění  a  kontrolu  projektových  dokumen-
tací, přípravu a vyhlašování zadávacích řízení 
při  zadávání  veřejných  zakázek, předkládání 
sdělení orgánům města, přebírání dokonče-
ných  děl  od  zhotovitelů  a  jejich  předávání 
správci nebo uživateli.

Požadavky na uchazeče: 
1. dosažené vzdělání a znalosti oboru:
• VŠ min.  v  bakalářském  studijním progra-

mu stavebního, dopravního nebo ekono-
mického zaměření

• praxe v oboru výhodou
• znalost  zákona  č.  183/2006 Sb.,  o územ-

ním plánování a stavebním řádu
• znalost  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřej-

ných zakázkách
• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
2. další požadavky:
• schopnost samostatně rozhodovat
• asertivní  jednání,  dobré  komunikační 

schopnosti, flexibilita
• morální  předpoklady pro  výkon práce  ve 

veřejné správě
• znalost práce na PC (Word, Excel, internet, 

orientace v katastru nemovitostí)
• spolehlivost,  samostatnost  a  důslednost 

při plnění pracovních úkolů
• vysoké pracovní nasazení
• řidičský průkaz sk. B
Termín  pro  doručení  přihlášek  s  přílohami 
v  označené  obálce  je  do  29.  2.  2016  buď 
osobně  na  podatelnu MěÚ  Ústí  nad  Orlicí, 
Sychrova 16 nebo poštou. 
Podrobné  informace  k  podání  přihlášky 
a  podmínky  výběrového  řízení  jsou  zveřej-
něny na úřední desce Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí, 
www.ustinadorlici.cz v sekci Aktuálně a sek-
ci Volná pracovní místa.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu  
„Revitalizace území perla 01 v Ústí nad Orlicí“

Veřejné projednání návrhu regulačního plá-
nu „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad 
Orlicí“ se uskuteční dne 24.2.2016 od 16.00 
hod. v Malé scéně, ul. Havlíčkova č.p. 621 
v Ústí nad Orlicí. 
Dokumentace  návrhu  regulačního  plánu 
je  současně  zveřejněna  k  nahlédnutí  na 
stavebním  úřadu MěÚ  Ústí  nad  Orlicí  a  na 
internetových  stránkách  města  (www.us-
tinadorlici.cz  -  v  záložce  Perla),  a  to  v  ter-
mínu do 02.03.2016. Do  tohoto  termínu  tj. 
02.03.2016 může každý uplatnit připomínky 
a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 staveb-
ního zákona podat námitky, ve kterých musí 
uvést  odůvodnění,  údaje  podle  katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vy-

mezit území dotčené námitkou. Připomínky 
a námitky  se uplatňují písemně, a  to u  sta-
vebního úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí.
Zpracování regulačního plánu bylo zahájeno 
v  roce 2014 na  základě  rozhodnutí Zastupi-
telstva  města  Ústí  nad  Orlicí.  Regulačním 
plánem je řešena transformace, nové využi-
tí a uspořádání území areálu bývalé továrny 
Perla 01 v centru města. Veškeré postupy při 
zpracování regulačního plánu probíhají podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon). Zpraco-
vatelem dokumentace  regulačního  plánu  je 
Atelier MS Plan s.r.o., Praha.

Lukáš Franz
stavební úřad MěÚ Ústí nad Orlicí

Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace  
v Pardubickém kraji

Pardubický  kraj  vyhlásil  dne  17.12.2015  
1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém 
kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh a poky-
nů k vyplnění žádosti je dostupné na interne-
tových  stránkách  www.pardubickykraj.cz/
kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015
Datum  zahájení  příjmu  žádostí:  27.  ledna 
2016
Datum  ukončení  příjmu  žádostí:  15.  dubna 
2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistro-
vaných žádostí může být vzhledem k alokaci 
výzvy  lhůta ukončení příjmu žádostí zkráce-
na. Informace o této skutečnosti bude s do-
statečným předstihem oznámena.

Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, 
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, 
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, 
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, 
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Tomáš Vraspír, tel.: 466 026 643, 
e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, 
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343, 
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Kalendář akcí 2016

Také v  letošním roce  jsme pro vás připravili 
přehledný kalendář akcí konaných v Ústí nad 
Orlicí a jeho nejbližším okolí. Tištěná verze je 
vám k dispozici na informačním centru měs-
ta v budově radnice. Kompletní přehled akcí 
můžete nalézt na našich webových stránkách 
na  podstránce  Turista,  kde  je  možné  akce 
vyhledávat  také  podle  data  konání.  Webo-
vé  databáze  akcí  lze  aktualizovat  průběžně, 
proto nám své  informace o pořádaných ak-
cích můžete zasílat ke zveřejnění během roku 
s dostatečným časovým předstihem. 
Kontakty: kunvalska@muuo.cz, ic@muuo.cz, 
tel.: 465 514 111.

Bc. Kroulíková Zdenka
vedoucí oddělení cestovního ruchu 

a propagace

Poplatky za komunální odpad 
v roce 2016

Město  Ústí  nad  Orlicí  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 pla-
tí:
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  České  republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců,

pokračování na str. 3
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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 rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jed-
nu  osobu.  Tito poplatníci nemají 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 po-
vinnost poplatníka, spol. zástupce do-
mácnosti, vlastníka nebo správce domu 
méně než 3.000 Kč,

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpoz-
ději 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 nad 

pokračování ze str. 2

Příspěvky zastupitelů města

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

ŘEHÁČEK: Generál Lavička

Naše město má  jen málo  osobností  formá-
tu generálmajora v.z.  Ing. Vladimíra Lavičky. 
Jeho nedávné předčasné úmrtí je proto nejen 
pro Ústí nad Orlicí velkou ztrátou. Generál La-
vička zastával řadu vysokých funkcí v Armádě 
ČR  i  na  Ministerstvu  obrany.  Svoji  nesma-
zatelnou  stopu  zanechal  také  na  Univerzitě 
obrany. Měl velký respekt nejen v naší zemi, 

ale i v zahraničí, díky svému působení v misi 
SFOR v bývalé Jugoslávii.

S Vláďou jsme se znali bohužel jen krátce, ale 
intenzivně. Po jednom „vzrušeném“ jednání 
zastupitelstva města mi na rameno poklepal 
neznámý muž a povídá: „Dobře to říkáte, dr-
žím vám palce, nevzdávejte to.“ Ta podpora 
mě potěšila.  Po  té,  co  jsme  se poznali  lépe 
a  já  zjistil,  s  kým mám tu čest, mě Vláďova 
podpora  těšila  dvojnásob. Mnohokrát  jsme 
pak  spolu  diskutovali  o  bídné úrovni místní 
politiky, o její bezzásadovosti, servilitě, „jána-
bráchysmu“ a přeběhlictví. Byly to intenzivní 
hovory, které mě posunuly o kus dál.

Vláďu jsem poznal v době, kdy byl  již vážně 
nemocen  a  trpěl  velkými  bolestmi.  Velice 
jsem na něm obdivoval, že se i přesto nene-
chal nemocí zlomit a snažil se s ní ze všech sil 
dál bojovat. V době, kdy by většina z nás již 
dávno kapitulovala, se dál snažil žít jako zdra-
vý člověk, úsměv na tváři, optimismu na roz-
dávání a intenzivní zájem o dění kolem sebe. 
Jako  silného  člověka  s  velkým  nadhledem 
a sociálním citem si ho budu navždy pamato-
vat. Vláďo díky, že jsem měl tu čest Tě poznat.

Autor je zastupitel za ČSSD, 
rehacek@muuo.cz

(redakčně neupraveno)

Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, v po-
kladně zákaznického centra společnosti 
Tepvos, spol. s r.o. nebo bezhotovostně 
na účet města číslo 19-420611/0100, 
konst. symbol 1318. Variabilní symbol 
bude poplatníkovi, nebo spol. zástupci 
sdělen telefonicky na čísle 465 514 210, 
na žádost na el. adrese dolezalo@muuo.
cz, nebo osobně v pokladně. Pro poplat-
níky, kteří hradili poplatek bezhotovost-
ně v roce 2015 zůstává variabilní symbol 
beze změny.

 Platby budou přijímány v PO a ST od 8:00 
do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00. 
V pokladně je možné platbu provést ho-
tovostně 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 nezdr-
žuje a současně hradí poplatek za komunál-
ní 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 následují-
cím kalendářním roce. Maximální výše úlevy 
z  celkové 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!!!
Upozorňujeme občany, že v zákaznickém 
centru společnosti Tepvos, spol. s r.o. je 
možné poplatky pouze platit. Na tomto mís-
tě nelze žádat o úlevu, nelze slučovat členy 
domácnosti pod jednoho poplatníka, nelze 
dohodnout splátkové kalendáře ani jiné 
změny. Tyto záležitosti spadají pod správu 
místního poplatku a je možno je vyřídit pou-
ze na Městském úřadě.

Ing. Jozef Polák,
vedoucí finančního odboru
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Prosincový paprsek z Výsluní

Máme  nový  rok  2016,  ve  kterém  bychom 
chtěli všem popřát pevné zdraví, hodně lásky, 
štěstí a spoustu krásných zážitků.
Již  1.  prosince  jsme  byli  pozváni  do  ZUŠ  J. 
Kociana na Vánoční koncert. Připravili ho pro 
nás naši starší kamarádi spolu s paní učitel-
kou  Hrodkovou  a  Bauerovou.  Strávili  jsme 
hodinku  v  krásné  vánoční  atmosféře  plné 
písniček, povídání a také jsme zhlédli scénku 
s čerty, Mikulášem i andělem.
Ve  středu  2.12.  jsme  si  společně  vyzdobili 
velký vánoční  stromek. Ozdoby nám pomá-
haly  vyrobit  paní  učitelky,  každá  třída měla 
jiné. V pátek 4.12. nás navštívil Mikuláš s an-
dělem a s čertem. Za písničku nebo básnič-
ku nám Mikuláš přinesl balíček s dobrotami, 
čert zase pytlíček uhlí.
V úterý 8.12. přišel do školky  fotograf a vy-
tvořil krásné kalendáře pro naše nejbližší.
„Nad  Betlémem  svítí  hvězda“  -  to  je  název 
divadelního  představení,  se  kterým  k  nám 
10.12.  přijeli  divadelníci  z  Brna.  Seznámili 
nás s příběhem o narození Ježíška a společně 
jsme si zazpívali koledy.
V posledním týdnu před Vánoci jsme pozvali 
rodiče na posezení s tvořením drobného dá-
rečku. Každá třída nejprve předvedla krátké 
pásmo a pak jsme se již pustili do práce. Na 
stolcích voněly pracičky, které jsme společně 
připravili, čaj  i káva pro rodiče, zkrátka bylo 
to milé zastavení v předvánočním shonu.
Také  jsme  pod  stromečkem  našli  dárečky  - 
stavebnice,  panenky,  puzzle,  hry,  skládačky 
a dokonce i bubny.
A  potom  jsme  se  již  těšili,  až  se  stromeček 
rozsvítí  u  každého  z  nás  doma  a  přijdou  ty 
nejkrásnější svátky v roce.
Je rok 2016 - ať je pro každého šťastný a ve-
selý!

Váš Výsluňáček

Mateřská škola Klubíčko

Dne  22.  prosince  2015  byl  ukončen  kurz 
bruslení, který pro naši školku uspořádala TJ 
LOKOMOTIVA v České Třebové. 
Děti  předškolního  věku  se  hravou  formou 
naučily  nejen  samotným  základům  tohoto 
sportu,  ale  také  získaly  průpravu  např.  pro 
lední hokej či krasobruslení.

Celý  kurz  vedli  zkušení  trenéři  s  milým 
a ochotným přístupem. Tito trenéři měli vel-
mi dobře zpracovanou metodiku, díky které 
děti  odcházely  z  ledu  odvážnější,  a  téměř 
všem  se  podařilo  zdokonalit  hrubou moto-
riku.
V našem regionu byla MŠ Klubíčko  jedinou, 
která  se  této  sportovní  aktivity  zúčastnila. 
Pozitivní  zpětné  vazby  se  dostalo  nejen  ze 
strany  dětí  a  pedagogů,  ale  především  od 
rodičů.

Kolektiv učitelek MŠ Klubíčko

Základní škola Bratří Čapků 

Vánoční jarmark a adventní vystoupení 
Poslední adventní neděli 20.12.2015 se před 
naší školou konal vánoční jarmark, na kterém 
žáci a učitelé prodávali ručně dělané výrobky. 
Kromě možnosti  zakoupit  si  krásné dárečky 
pro  své  blízké  mohli  návštěvníci  zhlédnout 
pestrý kulturní program. Ke slovu se dostali 
zpěváci, hudebníci a herci z řad dětí i dospě-
lých a svými uměleckými výkony si zasloužili 
pozornost  diváků  a  odměnu  v  podobě  pot-
lesku. Až do  večerních hodin byl  všude  sly-
šet hlasitý hovor a neutuchající smích. Nád-
hernému školnímu betlému už  jen scházela 
sněhová  peřina  a  Vánoce  by  byly  dokonalé 
jako na Ladových obrázcích. Navzdory počasí 
si však určitě každý z nás dokázal vytvořit vá-
noční náladu ve svém srdci.

Petra Mihulková
Pěvecký sbor Čápata
V předvánočním čase nastává ta pravá chvíle 
pro poslech  koled a dětského muzicírování. 
Proto si děti z pěveckého sboru Čápata opět 
připravily  na  22.12.2015  dopolední  vystou-
pení pro všechny žáky i vyučující z 1. stupně 
naší školy, aby měli „šťastné a veselé“. Všem 
zpěvákům  děkujeme  za  celoroční  snahu 
a  účinkování  nejen  na  této  akci  a  přejeme, 
aby jim to i v roce 2016 pěkně ladilo.

Gabriela Cachová
Projekt Edison
Na přelomu února a března naši školu opět 
navštíví  zahraniční  studenti,  aby  v  rámci 
projektu  EDISON  představili  žákům  kulturní 
prostředí,  ze  kterého  pocházejí.  Děti  mají 
skvělou možnost seznámit se s mladými lid-
mi a komunikovat s nimi anglicky. Tím si pro-
hloubí nejen jazykové dovednosti, ale i všeo-
becné znalosti.

Petra Mihulková

Základní škola Komenského 

ZŠ Komenského vítězí!
Společnost  EKOLA  s.r.o.  uspořádala  pro 
všechny ústecké školy soutěž ve sběru papí-
ru. Sbíralo se v červnu, v září a v  listopadu. 
Žáci  naší  školy  nasbírali  celkem  6,37  tuny 
a  umístili  se  tak  na  prvním místě.  Zároveň 
společnost EKOLA předala vedení školy tab-
let  pro  nejlepšího  sběrače.  Všem  zúčastně-
ným žákům děkujeme a vítězi blahopřejeme! 

RNDr. Ludmila Johnová

Mladý Demosthenes
Stejně jako v předešlých letech i letos byl zá-
věr roku ve znamení řečnické soutěže Mladý 
Demosthenes, která  je na naší škole tradicí. 
V  rámci  soutěže  si  žáci  2.  stupně  připravili 
jednominutový  až  dvouminutový  projev  na 
vlastní téma. Okruhy byly široké – Problémy 
mladých lidí, Rodina, Přátelství, Pomoc ostat-
ním,  Sport,  Věda  a  technika,  Komunikace 
apod. Ve školním kole jsme zhlédli vystoupe-
ní, která nás poučila, pobavila, rozesmála, ale 
i  rozesmutnila.  Výkony  jednotlivých  řečníků 
byly letos velice kvalitní a vyrovnané, přesto 
jsme museli  rozhodnout  o  vítězi.  V  katego-
rii 6. a 7. třída zvítězil Tomáš Mlčůch ze 6.B, 
v  kategorii  8.  a 9.  třída vyhrála Šárka Kova-
říková  z  8.B.  Všem  zúčastněným  přejeme 
spoustu dobrých nápadů do dalšího ročníku 
soutěže.   Mgr. Iva Dvořáková

Celé Česko čte dětem
Žáci V. A se rozhodli, že ukáží prvňáčkům, jak 
se  jejich čtení za pět  let změní. Zdramatizo-
vali  pohádku  o  Křemílkovi  a  Vochomůrkovi 
a  mladším  spolužákům  ji  přečetli.  Dětem 
z  obou  ročníků  se  čtení  líbilo. Malí  napjatě 
poslouchali, starší se již ptají, kdy budou zase 
moci číst. Akce je zahrnuta do projektu Celé 
Česko čte dětem, do kterého se starší děti za-
pojily.  Mgr. Jitka Eliášová

Historická soutěž

V Mezinárodní historické soutěži skončili 
ústečtí gymnazisté pátí.
Také  letos  byla  vyhlášena  Mezinárod-
ní  historická  soutěž,  jejíž  celostátní  kolo 
se  tradičně koná v Chebu. Do západních 
Čech se vydala již ostřílená trojice ve slo-
žení Luboš Felgr (4. A), Helena Dombajo-

pokračování na str. 5
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vá  (3. A) a Zuzana Hejlová  (6. B). V kon-
kurenci 263 gymnázií z České a Slovenské 
republiky obsadili neuvěřitelné 5. místo.
Každý rok se pořadatelé zaměřují na urči-
tý úsek české a slovenské historie. Téma 
letošního  XXIV.  ročníku  pokročilo  o  další 
dějinnou etapu, a tak se tentokrát dostalo 
na řadu období „Protektorátu a samostat-
ného Slovenského štátu“, tedy roky 1939-
1945 v Československu.
Úspěch studentů je cenný jednak pro veli-
kou konkurenci, s níž se museli utkat, jed-
nak pro množství  informací, které o naší 
minulosti  dokázali  vstřebat.  Za  jejich  píli 
a  houževnatost  jim  proto  patří  upřímný 
obdiv. 

M. Kovářová

Základní umělecká škola Jar. Kociana

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

Třídní hudební besídka žáků pěveckého od-
dělení
st 3.2. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p.uč. L. Lipenské – akordeon
čt 4.2. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Absolventský koncert: 
E. Šulc – bicí nástroje, D. Smola – bicí nástro-
je
čt 4.2. | 19.00 hodin | klub „Popráč“

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 8.2. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. D. Bouškové – housle
čt 11.2. | 16.30 hodin | koncertní sál ZUŠ

Absolventský koncert:
L. Ráčková – sólový zpěv, klavír, K. Floderová 
– klavír, E. Stejskalová – sólový zpěv, J. Pro-
cházka – kytara
pá 12.2. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Hudební besídka žáků hudebního oboru
út 16.2. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Kytarové hrátky – třídní hudební besídka 
žáků hudebního oboru p. uč. J. Tomáška
čt 18.2. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

pokračování ze str. 4

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

Zářivá země Srí Lanka - cestopisná přednáška 
út 2.2. |19.00 hodin 
Ve spolupráci  s Klubcentrem zveme na ces-
topisnou  přednášku  od  19.00  hodin  do 
Roškotova  divadla.  Přednáší  paní  Ryvolová. 
Vstupné 40 Kč pro  člena  SK  se platí  v diva-
dle. Vstupenku obdrží člen SK před začátkem 
přednášky v 18.45 hod. Akci zajišťuje p. Šleg-
rová

Plavání pro členy Senior klubu
pá 5. a 12.2. | 14.00-15.30 hodin

Senior klub

 

Plavání  v  KPB  ÚO  spojené  se  cvičením  ve 
vodě. Vstup 50 Kč na průkazku Senior klubu. 
Akci zajišťuje p. Šlegrová

Kras známý a neznámý – přednáška
st 10.2. | 18.00 hodin
Přednáška  p.  Holáska  v  rámci  cyklu  Akade-
mie volného času. Začátek v městské knihov-
ně v 18.00 hodin, vstup volný. Akci zajišťuje 
p. Rabová

Výroční členská schůze
čt 11.2. | od 14.30 hodin
Schůze se koná v  jídelně Penzionu Na Pláni 
1343.  Přihlášky  se  přijímají  ještě  dne  2.2. 
a 9.2. ve Sladkovně od 10-12 hod. Akci zajiš-
ťuje výbor SK.

Výlet na běžkách nebo pěšky
čt 18.2. | 13.00 hodin
Trasa výletu směr Strážný. Sraz ve 13.00 hod. 
u Penzionu, Na Pláni 1343. V případě nedo-
statku  sněhu  půjdeme  pěšky.  Akci  zajišťuje 
JUDr. Králík

Taneční podvečer pro členy SK
čt 25.2. |17.30 hodin

Taneční  podvečer  v  baru  Husová  pod  diva-
dlem s hudbou p. M. Biena. Vstupenky mož-
no  zakoupit  2.,  9.  a  16.2.  ve  Sladkovně  od 
10-12  hod.  Vstupenka  u  stolu  s  místenkou 
60 Kč, ostatní 50 Kč a na místě dne 25.2. od 
17.00 hod. Občerstvení a večeře dle jídelního 
lístku, zákaz donášení vlastního občerstvení. 
Akci zajišťuje JUDr. Zd. Ešpandr, p. Šamšulo-
vá, p. Ešpandrová, p. Rabová.

Pobyt v Hokovcích  –  ještě  do  16.  února  je 
možnost  se  dodatečně  přihlásit  na  pobyt 
v Hokovcích  (Sladkovna  ve 14.45 hod.).  Po-
drobnosti viz Ústecké  listy z  ledna 2016.  In-
formace o obsazenosti na tel.: 734 398 390. 
Akci zajišťuje JUDr. Zd. Ešpandr.

Připravujeme:
Zábavné odpoledne  Josef  slaví MDŽ v  jídel-
ně  CSP,  bývalý  Penzion  dne  17.3.  od  15.00 
hod. Káva a čaj zdarma. Ostatní občerstvení 
je možné  přinést  s  sebou.  Hudba  p.  Šalda. 
Vstup pro širokou veřejnost. Vstupné ve výši 
20 Kč se vybírá na místě.

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr
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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

Výstava obrázků
1.-29.2. | 8 – 15.30 hodin
Zima očima dětí z MŠ Pod Lesem Ústí n.O., 
vstupné zdarma

Šikovné ručičky – Mandlová valentýnská 
srdce
5.2. | 9.00 hodin
Výroba pečených mandlových valentýnských 
srdcí, vstupné 30 Kč (cena zahrnuje materiál 
pro výrobu)

Odpolední vycházka
11.2. | 12.15 hodin | sraz
Odpolední  vycházka  na  Hory  v  Č.  Třebové 
společně s paní Zdenou Urbanovou. Odjezd 
vlaku 13.30 do ČT, sraz před budovou ČD Ústí 
n.O.-město

Senior Bowling
12.2. | 10 – 12 hodin
První ročník v bowlingu mezi seniory o pohár 
ČČK se koná v hale Bowling Radava Ústí n.O. 
Hra  jednotlivců  i  družstev,  nutná  rezervace 
na tel.: 607 131 592, pro hráče s rezervací je 
akce zdarma

První pomoc v domácnosti
15.2. | 16.00 hodin

Praktické  rady  při  úrazech  v  domácnosti, 
vstupné zdarma

Šikovné ručičky – FIMO
17.2. | 15.00 hodin
Seznámení  s  FIMO hmotou  –  výroba  deko-
race,  šperků…  Spolupořadatelem  akce  je 
Speciální ZŠ Ústí n.O., jako vstupné je úhrada 
spotřebovaného materiálu

Valná hromada MS ČČK Ústí n.O. – pouze 
pro členy ČČK
19.2. | 15.30 hodin
Zhodnocení roku 2015. Akce se koná v zase-
dací místnosti SDH Ústí n.O. (hasičárna u ná-
městí)

Pravidelné akce

Kavárnička – Centrum setkávání: každý pá-
tek od 8 do 15.30 hodin – přijďte si popoví-
dat se svými přáteli do Společenského centra 
ČČK (společenské hry, výtvarné činnosti). Ka-
ždý 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.

Připravujeme pro děti na jarní prázdniny

22. února – Dopoledne plné her, soutěží a zá-
bavy
23. února – Dopoledne tvořivých činností
24. února – Zimní putování
Program  je pro děti připraven vždy od 8.00 
do  12.00  hodin  v  budově OS  ČČK Ústí  n.O. 
Vzhledem k velkému zájmu  je nutné přihlá-
šení na tel.: 607 131 592 nebo 
na ustinadorlici@cervenykriz.eu. 
Děkujeme za pochopení.
Cena  programu  je  na  den  50  Kč  a  zahrnu-
je  svačinu,  materiál  na  zajištění  programů. 
Změna  programu  vyhrazena  –  informace 
o programu na www.cckuo.cz

Připravujeme na březen

19. března – Společenský večer ČČK, který 
se  bude  konat  v  kulturním  domě  od  20.00 
– 02.00 hodin. K tanci a poslechu bude hrát 

BETL BAND V. Mýto, čeká vás bohatá tombo-
la, předtančení, občerstvení, vstupné 100 Kč 
za osobu. Vstupenky v prodeji na OS ČČK Ústí 
n.O., Kopeckého 840, na Informačním centru 
v budově radnice nebo přes www.cckuo.cz

Kurz Intuitivního vidění a vnímání podle 
metody M. Komissarova
Kde:  oblastní  spolek  ČČK,  Kopeckého  840, 
ÚO
Kdy: 2. - 6.3. 2016
Děti 16 - 18 hod., dospělí 18.30 - 20.30 hod.
Probíhá proces aktivace centra vnímání, cvi-
čení rozvíjí sebejistotu, harmonizuje se práce 
obou  mozkových  hemisfér,  pasivní  děti  se 
rozvíjí  v  aktivitě,  lépe  se  soustředí,  zlepšují 
se studijní výsledky, navyšuje se IQ. Metoda 
může  pomoci  slabozrakým  i  nevidomým  li-
dem k lepší orientaci v prostoru. 15 letá zku-
šenost M.K., spolupráce s vědeckými ústavy.
Informace  a  přihlášení  na  tel.:  604650708 
nebo FranzovaLenka@seznam.cz

Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej 
úklidových prostředků v nákupním centru 
NOVÁ LOUŽE
Provozní doba:
Pondělí - pátek  od 9.00 do 12.00 
  a od 14.00 do 18.00 hodin
Sobota  od 9.00 do 12.00 hodin
 
Úklidové služby, drobné opravy - služby 
„hodinového manžela“
Bližší  informace a objednání úklidových slu-
žeb a služeb hodinového manžela 
na tel.: 773 001 088

Poděkování městu Ústí nad 
Orlicí

V roce 2015 Město Ústí nad Orlicí podpoři-
lo finanční částkou akce MS ČČK Černovír. 
V  březnu přispělo na již tradiční dětský 
karneval. Další naší činností bylo zajištění 
zdravotních hlídek, na akcích pro místní 
organizace SDH, SOKOL a Osadního výbo-
ru. Ke konci roku jsme si vyrobili adventní 
dekorace. Na návsi u  vánočního stromku 
jsme si zazpívali koledy.
Během roku jsme navštívili černovírské se-
niory při životních jubileích. Seznámili jsme 
je s děním ve městě Ústí nad Orlicí a pře-
dali jsme jim drobnou pozornost. 
Tímto děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
podporu při realizaci těchto projektů. 

Za MS ČČK Černovír 
Diblíková Marie
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Ohlédnutí za „Domovským 
Adventem“ 

Adventní  čas  jsme  v našem Domově  strávi-
li  opravdu  příjemně.  Všude  vonělo  vánoční 
cukroví, hrály koledy a oku lahodila vánoční 
výzdoba. Poprvé  jsme si rozsvítili  i „Domov-
ský strom“. Čas čekání na Vánoce nám krátila 
různá  doprovodná  vystoupení,  která  si  pro 
nás připravily děti z některých místních, ale 
i okolních škol. 
Všem účinkujícím bychom touto cestou chtě-
li poděkovat za radost, kterou k nám přináše-
jí, moc si toho vážíme.

S díky kolektiv zaměstnanců Domova

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně dě-
kuje všem, kdo se podíleli na  letošní Tříkrá-
lové  sbírce.  Děkujeme  paní  Moudrové,  p. 
Lipenskému a všem, kdo jim pomáhají v Ústí 
n.O. i v okolních obcích, zástupcům obecních 
úřadů a farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček 
-  pro  Charitu má  tato  sbírka  velký  význam, 
protože díky ní se nám daří podporovat ně-

které služby, a pomáhat tak potřebným. Dě-
kujeme ale  i  za  to,  co  se nedá  změřit nebo 
spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají 
svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Prostřed-
ky  z  letošní Tříkrálové  sbírky budou použity 
na zajištění služeb a projektů Oblastní chari-
ty,  např.  na  činnost domácí hospicové péče 
nebo pečovatelské služby.
Výsledky Tříkrálové  sbírky  a podrobnější  in-
formace najdete na www.uo.charita.cz 
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho 
dobrého v roce 2016.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková

Stomatologická pohotovost

30.-31.1. – MUDr. Milena Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
6.-7.2. – MDDr. Eva Blohoňová, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
13.-14.2. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
20.-21.2. – MUDr. Jiří Pirkl, 
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
27.-28.2. – MUDr. Hana Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835

Poděkování

Tímto moc děkuji sestrám ze II. patra inter-
ny Orlickoústecké nemocnice za vzornou 
a příkladnou péči při mé hospitalizaci v lis-
topadu loňského roku. Jsem často v  ne-
mocnicích, ale s  tak výborným přístupem 
sestřiček jsem se nesetkala.
Sestřičky, přeji vám vše dobré.

Věra Veselíková, Ústí n.O.

Svaz postižených civilizačními 
chorobami, ZO Ústí n.O.

Pozvánka na divadelní představení DS Vicena 
Ústí n.O.  s názvem „V  rytmu  tanga“. Roško-
tovo divadlo, pátek 5. února v 19.30 hodin, 
cena vstupenky je 70 Kč.
Doprava  tam  i  zpět  je  zajištěna  (Hylváty 
v  18.45  hod.,  Dukla  v  18.50  hod.,  Družba 
v 18.55 hod., Tvardkova v 19.00 hod. a Penzi-
on v 19.05 hod.).
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Slad-
kovně nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek

Pondělí 
8:00  -  12:00  hod.  -  Cvičení  rodičů  s  dětmi 
s Veronikou
Úterý 
9:00 - 12:00 hod. - Přednášky, besedy, volná 
herna, k dispozici  je vám každé úterý profe-
sionální pěstounka

Středa
9:00 - 10:00 hod. - Radčiny zpívánky s kyta-
rou, S kašpárkem za písničkou
10:00 - 12:00 hod. - Přednášky, volná herna
Čtvrtek
9:00 - 10:00 hod. - Powerjóga pro jógamam-
ky s Markétou
Pátek
8:00  - 13:00 hod.  - Nosíme se s Editou, ne-
mluvňátka, těhulky (nejen nosící rodiče a no-
sící se děti)
Pondělí – Pátek
14:00  -  16:00  hod.  -  Volná  herna  případně 
tvořivé odpoledne dle programu

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

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

Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu 
Fialka. 

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4měsíců do 
cca 2let pro předem přihlášené
po 1., 8., 15. a 22. 2. | 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

pokračování na str. 8
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Kavárnička
út 2. 2. | od 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 3. a 17. 2. | 9 - 10 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Rad-
kou Manovou při doprovodu kytary 

Powerjóga pro jógamamky
čt 4., 11., 18. a 25. 2. | od 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 5., 12., 19. a 26. 2.| 8 - 13 hod.
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně  každý pátek. Objevte  kouzlo  nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. 

Home - made s Katkou
út 9. a st 17. 2. | 15:30 -18 hod.
Těšte  se na výrobu domácího gelu na praní 
a  levandulových  šumivých bomb do koupe-
le.  S  sebou  PET  lahev  od mléka  se  širokým 
hrdlem. 

S kašpárkem za písničkou
st 10. a 24. 2. | 9 -10 hod.
Přijďte  si  s  dětmi  zazpívat  a  zatancovat 
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves 

Nedoslýchavost a její řešení
st 10. 2.| od 10 hod.
Lucie  Králová  z  firmy  REJA  spol.  s  r.o.  Vám 
vysvětlí, proč mnoho  lidí slyší, ale nerozumí 
a jakým způsobem lze tento handicap napravit 

Přírodní zahrady, permakultura
so 13. 2.| od 14:30 hod.
Adéla Hrubá nás seznámí s netradičním způ-
sobem zahradničení,  které  šetří  lidské  i  pří-
rodní zdroje. Vstupné dobrovolné

pokračování ze str. 7

Rodinné centrum Srdíčko 

UPOZORNĚNÍ: V  týdnu  od  pondělí  1.2.  do 
pátku  5.2.  jsou  z  důvodu  konání  akce  Exit 
tour  zrušeny  všechny  dopolední  programy 
RC.
Provozní doba:  (během  této  doby  začátky 
programů  cca  10.00,  pobytné  30 Kč/1  dítě, 
40  Kč/více  dětí,  možnost  měsíční  perma-
nentky – 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

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)

Šicí dílna IV.
po 8.2. | 10.00 hod.

Šicí dílna V.
po 15.2. | 10.00 hod.

Šicí dílna VI.
po 22.2. | 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

Základní chyby ve výchově
st 10.2. | 10.00 hod. | herna RC
Interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého

Dětský karneval
so 27.2. | 16.00 hod. | Kulturní dům
Karneval plný her, tance a pohádek je uspo-
řádán  ve  spolupráci  s  loutkovým  divadlem 
Zlatý klíč  ze Svitav. Vstupné: dítě 60 Kč, do-
spělý 40 Kč, rodina 130 Kč

Úzkost a stres
po 29.2. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem M. Kaláškem

Dámská jízda
po 29.2. | 20.00 hod. | herna RC

Kurzy Alfa 

Od  úterý  9.  února  od  18.00  hodin  začí-
ná v  Jednotě bratrské v 1. patře nový běh 
KURZŮ  ALFA,  který  během  12ti  večerů 
a jednoho víkendu seznámí účastníky se zá-
klady křesťanské víry. Kurz vznikl v Londýně 
v  prostředí  anglikánské  církve,  ale  dnes  již 
probíhá ve 170 zemích světa. Setkání  začí-
ná  společnou  večeří,  následuje  interaktiv-

ní promluva a pak diskuze u stolů na dané 
téma. Kurz je zdarma, dobrovolné příspěvky 
na občerstvení uvítáme. V Ústí nad Orlicí se 
kurzy Alfa pořádají již od roku 2000. 
Více o  kurzu najdete na www.kurzyalfa.cz. 
Kapacita  je omezena, proto prosíme o při-
hlášení do kurzu na e-mailu sbor@jbuo.cz.
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Třídění odpadu - často kladené otázky

Vážení  občané,  jsme  rádi,  že  si  hojně  při-
cházíte  již od začátku  ledna do Zákaznické-
ho  centra  TEPVOS  (vedle  Sběrného  dvora 
na  ul.  Královéhradecká)  vyzvedávat  zdar-
ma Městskou kartu pro vstup do Sběrného 
dvora  a  registrujete  se  do  systému  slev  za 
třídění  odpadu.  Bližší  informace  průběžně 
vkládáme na webové  stránky města www.
ustinadorlici.cz  (napravo  ve  sloupci  aktuál-
ně odkaz „ODPADY 2016 - INFORMACE PRO 
OBČANY“).  Tento  nově  „narozený“  systém 
se  snažíme  operativně  léčit  od  jeho  dět-
ských nemocí, děkujeme Vám za trpělivost 
a věcné připomínky a dotazy. Na základě 
nich bychom Vám rádi odpověděli na často 
kladené otázky:

REGISTRACE DO SYSTÉMU, 
FUNGOVÁNÍ SLEV 
A PYTLOVÉHO SBĚRU:
• „Platím poplatek za celou domácnost. 
Musí přijít pro Městskou kartu pro Sběrný 
dvůr, čárové kódy na slevu a pytle s ob-
čankou i moje žena?“ Každý  člen  domác-
nosti  je  poplatník,  má  samostatně  nárok 
na Městskou kartu pro Sběrný dvůr zdarma 
a nárok na slevu za třídění po splnění pod-
mínek.  Při  registraci  karty  vidí  pracovníci 
v  registru obyvatel  všechny,  kteří  žijí  v do-
mácnosti a proto pokud o to požádáte, mů-
žeme Vám vše vydat pro celou domácnost. 
Zpravidla odbavujeme bez dlouhého čekání 
jednu osobu. Kdykoli během roku si může-
te vyzvednout kartu a pytle pro další členy 
domácnosti, což doporučujeme. V případě, 
že by žadatel chtěl vyzvednout kartu, samo-
lepky  a  pytle  pro  jiného  poplatníka,  který 
bydlí v jiné domácnosti, bude to možné spo-
lu s  jednoduchým zplnomocněním, které si 
založíme.  V  jiných  „speciálních“  případech 
bude vše řešeno individuálně. 

• „Mohu poplatek za odpad zaplatit i v Zá-
kaznickém centru TEPVOS?“ Ano je to mož-
né,  hotovostně  i  platební  kartou.  Je  zde 
možné  platit  i  další místní  poplatky Města 
Ústí nad Orlicí. 

• „Je nějak omezena doba, kdy se musím 
pro Městskou kartu a registraci do systému 
slev za třídění odpadu dostavit?“ Není, vše 
si můžete  vyzvednout  během celého  roku, 
i  v  letech následujících  se do  systému mů-
žete kdykoli zapojit, nebo jeho možnosti na-
opak nevyužívat.

• „V pravidlech píšete, že občan pytel ozna-
čí dodanou samolepkou s čárovým kódem 
a umístí je v den svozu pytlového sběru 
na jemu určené místo svozu odpadu. Co 
si mám představit pod pojmem „určené 
místo svozu odpadu?“ Určené místo svozu 

odpadu je místo kam dáváte u rodinného 
domu popelnici (obvykle před dům apod.), 
u  panelových  domů,  tam  kde  jsou  „Vaše“ 
kontejnery na komunální odpad.

• „Co mám dělat, když mi dojdou během 
roku samolepky, nebo pytle?“ Standard-
ně dáváme 12+12 ks pytlů na plast a papír 
(silnější) plus roli (20 ks) na nápojové karto-
ny a k  tomu 12+12+12 samolepek dle  typu 
odpadu. Někdo může preferovat jen třídění 
plastu, protože papír třeba odnáší jeho děti 
do školy, nebo sběrny. Tedy pokud mu nebu-
de stačit počet pytlů a samolepek na plast 
může si dojít během roku do Zákaznického 
centra TEPVOS pro další. Také pokud  již na 
začátku ví,  že bude  třídit  jen plast, nemusí 
si ostatní pytle a štítky na papír a nápojové 
kartony na začátku vyzvednout. Započítáno 
pro slevu bude max. 20 ks pytlů na poplat-
níka v roce, v libovolné kombinaci počtu dle 
druhu tříděného odpadu.

• „Když nechci odděleně třídit nápojové 
kartony, kam je mám odevzdat?“ Nápojové 
kartony  je  také možné  vložit  k  vytříděným 
plastům.

• „Když mi zbydou na konci roku nenaplně-
né pytle, musím je odevzdat zpět?“ Nemu-
síte je odevzdat, použijete je pro tříděný od-
pad v dalším roce, stejně tak můžete použít 
i nyní pytle, které vám zůstaly z roku 2015, 
pokud jste je dostával od společnosti EKOLA 
při svozu pytlového sběru. 

Ukázka přihlašovacího okna do databá-
ze sloužící k prezentaci načtených pytlů.

• „Nemohu skladovat doma pytle a čekat 
na svoz jednou za měsíc, mohu pytle někam 
odvézt?“ Naplněné a samolepkou označené 
pytle  můžete  vozit  v průběhu měsíce do 
Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. V den 
svozu je zde svozová firma zaeviduje (načte 
čárový kód) a odveze.
• „Jak zjistím, kolik pytlů mi bylo zaevido-
váno a jakou mám tedy aktuální výši sle-

vy?“  Na  internetové  adrese  http://odpady.
muuo.cz/ je připravena databáze (PBO WEB 
VIEW) s evidencí, do které vstoupíte po za-
dání číselného kódu = číslo účastníka, které 
naleznete na evidenční  samolepce  (třetí až 
osmá číslice pod  čárovým kódem =  viz ná-
zorná ukázka na internetové stránce). Vyná-
sobíte-li zde zjištěný počet načtených pytlů 
10x zjistíte aktuální výši své slevy v Kč. Výši 
slevy  rodinných  příslušníků  (=  dalších  po-
platníků)  zjistíte opět po  zadání  jejich  čísel 
účastníků. 

• „Co mám udělat, když Městskou kartu 
ztratím?“  V  Zákaznickém  centru  TEPVOS 
a na pokladně Městského úřadu v Ústí nad 
Orlicí nahlásíte ztrátu Městské karty a mů-
žete si zde zároveň vyzvednout další, ale již 
za poplatek 100 Kč.

• „Dostanu se do Sběrného dvora bez Měst-
ské karty?“  Od  1.  2.  2016  bude  vjezd  do 
Sběrného dvora  v Ústí nad Orlicí  umožněn 
pouze  pro  držitele  Městské  karty.  Pokud 
přijedete s naloženým odpadem a nebudete 
mít  ještě vydanou Městskou kartu, můžete 
vozidlo  odstavit  na  parkovišti  u  Sběrného 
dvora a v Zákaznickém centru TEPVOS, které 
je vedle něj si ji vyzvednout.

• „Když se nechci přihlásit ke slevovému 
systému pytlového sběru, kam mám dávat 
tříděný odpad?“ Stejně jako doposud do ba-
revně odlišených kontejnerů na stáních tří-
děného odpadu. V Ústí nad Orlicí máme 64 
stání, na kterých je 314 kontejnerů na tří-
děný odpad. Dále je budeme také rozvíjet.

MÁ SMYSL TŘÍDIT ODPAD?

• „Netřídím, protože jsem přesvědčený, že 
se to stejně hodí na jednu hromadu“ Tvrze-
ní je samozřejmě nesmysl! Vytříděný odpad 
je dnes vítanou surovinou. 75% vytříděné 
ho odpadu se využije opět a to většinou 
opakovaně jako surovina při výrobě.  Tří-
děný odpad se ještě roztřídí, zbaví se obvyk-
lých nečistot  a  z drtivé většiny  se  zpracuje 
v  ČR,  protože máme  na  prakticky  všechnu 
tříděnou surovinu u nás  zpracovatelské fir-
my. Např. i když sklo třídíme tradičně dobře, 
naše sklárny stále dováží skleněný odpad ze 
zahraničí. Nepoužitelný zbytek (velmi mast-
né, chemikáliemi znečištěné plastové obaly, 
5-8x recyklovaný již nepoužitelný papír jako 
jsou  ruličky od  toaletního papíru, obaly na 
vajíčka apod.) se ještě často energeticky vy-
užívá  při  spalování  např.  v  cementárnách, 
tedy  bezpečně  spáleno  za  velmi  vysokých 
teplot (více než 1000°C) za přísné kontroly. 
Není tedy nutné, aby se kvůli dalšímu zpra-
cování např. vymývaly kelímky od jogurtu 
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apod., chcete-li je vymývat, tak jen tak aby 
Vám  doma  nezapáchaly!  Pokud  si  někdo 
není  jistý,  zda do plastu patří  či nepatří  la-
hev od určitého čisticího prostředku apod., 
je lépe ji do tříděného odpadu dát, protože 
s tímto dilematem si zpracovatel při  roztří-
dění poradí. 

• „Co se z tříděného odpadu vlastně vy-
rábí?“  Recyklované  PET  láhve  se  podílí 
na  výrobě  výplní  zimních  bund  a  spacáků, 
různého ošacení např. 100% recyklátem je 
třeba sportovní fleecová bunda. (1 ks z 50 
PET láhví).  Dále  se  z  nich  vyrábí materiály 
do interiérů aut, přidávají se do tzv. zátěžo-
vých koberců apod. Z fólií, tašek a sáčků se 
stanou opět další  tašky  a  sáčky,  pytle  (i  ty 
co dostanete,  jsou recyklát). Ze směsových 
plastů  se  vyrábí  zahradní  nábytek,  kom-
postéry,  zatravňovací  dlažba,  protihlukové 
stěny u dálnic, plastové ploty,  rošty, desky 

apod.  Z  pěnového  polystyrenu  jsou  izolač-
ní  tvárnice,  odlehčený materiál  do  betonu 
a  další  tepelné  izolace.  Papír  se  6-8x  neu-
stále používá, ke konci díky zkrácení vláken 
(nedrží dobře tvar) se naposledy využije na 
různé  obalové  proložky,  ruličky  do  toalet-
ního papíru apod. Sklo a kovy se využívají 
prakticky ze 100% opět na ty samé vý-
robky.  Konkrétně  je  recyklát  ve  výrobcích: 
např. pastový kbelík, kolíček na prádlo 75%, 
smetáček  s  lopatkou  (90%), myš  k počítači 
(50%), většina skleněných výrobků obsahuje 
nejméně 65% recyklátu, kancelářský papír je 
100% recyklát atd.

• „Třídím z pocitu, že pomáhám přírodě, 
čemu tříděním konkrétně pomůžu?“ Za rok 
2015 data ještě dostáváme, ale např. v roce 
2014  jsme  v  Ústí  nad  Orlicí  ušetřili  životní 
prostředí  vytříděním  401  t  plastu,  papíru 
a skla, což je přepočteme-li nevypuštěných 

936,3 tun CO2, úspora energie 21 784 147 
MJ = cca roční provoz 2000 průměrných 
domácností (6 051 152 KWh), zdroje suro-
vin: např. vámi vytříděných 137 t papíru 
ušetřilo 536 stromů a v neposlední řadě 
jste uspořili 506 000 Kč za skládkovací po-
platek, protože se oněch 401 tun nemuselo 
uložit na skládku jako komunální odpad. 
Nejen příroda, ale i vedení města Vám za 
tento přístup děkuje.

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního pro-
středí městského úřadu Ústí nad Orlicí, 
Jiří Preclík - místostarosta města Ústí nad Or-
licí a gestor životního prostředí
TEPVOS spol. s r.o. – společnost provozující 
Sběrný dvůr a administraci výdeje
EKOLA České Libchavy s.r.o. – společnost 
provozující svoz odpadu

……………………......…………………………..vzorové zplnomocnění k vyplnění…….......………...........………………………….

Zplnomocňuji (jméno koho zplnomocňuji)……………………………………………datum narození…….........…………….

bydliště………………………………………………………………………………………………………………....................................…….
k převzetí Městské karty pro Sběrný dvůr a k registraci slevy za pytlový sběr odpadu pro rok 2016

Jméno (kdo zplnomocňuje)……………………………………………........…………….datum narození….........……………….. 

bydliště…………………………………………………………………………………………………………...................................………….

podpis…………………………………………………… datum…………...………………………
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Pro děti a mládež

Projekt Exit Tour 

První únorový týden proběhne na vybraných 
školách  v  Ústí  nad  Orlicí  a  Chocni  projekt 
s názvem EXIT TOUR.
Skupina  lektorů  primární  prevence,  společ-
ně s  rockovou kapelou DIVINE ATTRACTION 
z USA, bude mezi  studenty našich škol pro-
pagovat  zdravý  životní  styl  bez  závislostí. 
Všechny  zveme  na  setkání  s  kapelou,  které 
proběhne  v  úterý  2.  února od 16 hod.  pod 
širým nebem před bytovkou na J.K.Tyla a ve 
středu 3.  února od 16 hod.  v  klubu KAMIN 
v Hylvátech. Program do Ústí nad Orlicí při-
náší Křesťanská akademie mladých.

Kontakt: Daniel Dostrašil 
www.klub-kamin.webnode.cz Hudební kurzy pro nejmenší 

Přihlášky do kurzů od února 2016. Hudební 
škola Yamaha nabízí výuku metodicky nava-
zujících oborů.
Robátka, pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců 
- poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni 

Dům dětí a mládeže Duha 

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 – termín bude upřesněn, 
cena: 300 Kč, vede: Sol Andres Guilarte

Připravujeme na jarní prázdniny:
Příměstský tábor pro děti od 1. třídy od 22. 
do 26. února 
Program: výlet do haly Tongo, 3D kino, Pev-
nost  Poznání  Olomouc,  bowling,  Geomag, 
Lasergame Pardubice, cena: 1200 Kč
Výlet do haly Tongo dne 26. února
Sraz: 8:30 v DDM, návrat v 16:30 na autobu-
sové nádraží v Ústí nad Orlicí, cena: 280 Kč

AKCE PRO ŠKOLY – Okresní kola olympiád 
a soutěží
Olympiáda v českém jazyce 
8.2. pro základní školy
9.2. pro střední školy
Konverzační soutěže
11.2. německý jazyk pro základní školy
16.2. anglický jazyk pro základní školy
18.2. anglický jazyk pro střední školy

Dětský karneval na ledě

Církev  bratrská  pořádá  v  neděli  14.2.  od 
14.00 hodin 5.  ročník akce Dětský karneval 
na ledě na zimním stadionu v Ústí nad Or-
licí. Jako host vystoupí krasobruslařský oddíl 
z České Třebové. Hry,  soutěže.  Slosovatelné 
vstupenky o věcné ceny. Vstup zdarma. Zve-
me všechny malé i velké bruslaře!

Kultura

smyslových  a  senzomotorických  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, hudebně-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 flét-
nu...
Výuka probíhá v MŠ LENTILKA - pavilon „C“.
Přihlášku a informace získáte 
na www.yamaha-skola.cz, 
nebo tel.603 834 800. 

Nabídka pořadů – únor 2016

Předprodej:  Informační  centrum  Městské-
ho  úřadu,  budova  radnice,  tel.:  465514271 
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

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

Zářivá země Srí Lanka
út 2.2. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Saši Ryvolové o puto-
vání  zemí  budhistických  chrámů  a  klášterů 
i barvitých hinduistických oslav, vstupné 65 Kč

Jako Thelma a Louise
st 10.2. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadelnímu představení byl předlohou a in-
spirací  slavný film R. Scotta. Představení DS 
Frída  Brno.  Divadelní  předplatné,  vstupné 
330 Kč

Wolkrův Prostějov
čt 11.2. | 9.00 hodin | Kulturní dům
Oblastní kolo celostátní přehlídky poezie

pokračování na str. 14
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O chytré kmotře lišce
so 13.2. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Kmotra  liška svou chytrostí a  lstivostí napálí 
lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Před-
stavení Divadla Andromeda, vstupné 50 Kč

Lemmy
pá 19.2. | 19.30 hodin | Kino Máj
Dokument o osobním i profesionálním živo-
tě L. Kilmistera, zakladatele heavy-metalové 
skupiny Motörhead, vstupné 110 Kč

Ivo Kahánek a Wihanovo kvarteto
út 23.2. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Koncertní předplatné, vstupné 160 Kč

Stromboli – Fiat Lux Tour
pá 26.2. | 20.00 hodin | Kulturní dům
Koncert  legendy  české  rockové  scény,  kte-
rá  vystoupí  v  původním  složení.  Vstupné 
v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč

Vatikánská muzea   3D
pá 26.2. |19.30 hodin | Kino Máj
Nevšední  výprava  za  poznáním  působivé 
umělecké sbírky budované více než dva tisíce 
let, vstupné 190 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

Revenant Zmrtvýchvstání
po 1.2. | 19.30 hodin
*Dobrodružný / Drama / české titulky, vstup-
né 120 Kč

Everest  3D
st 3.2. | 19.30 hodin 
Dobrodružný / Drama / české titulky, vstupné 
120 Kč

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
so 6.2. | 19.30 hodin
Akční / Thriller /české titulky, vstupné 110 Kč

Dánská dívka
ne 7.2. | 19.30 hodin
Drama / české titulky, vstupné 110 Kč

Star Wars: Síla se probouzí
po 8.2. | 19.30 hodin
Akční / Fantasy / české titulky, vstupné 100 Kč

Lída Baarová
út 9.2. | 19.30 hodin
Životopisný / vstupné 120 Kč

Osm hrozných
čt 11.2. | 19.30 hodin
Western / české titulky, vstupné 110 Kč

Deadpool
pá 12.2. | 19.30 hodin
Akční / Fantasy / české titulky, vstupné 110 Kč

Padesátka
so 13.2. | 19.30 hodin
Komedie / vstupné 100 Kč

Ledová sezóna
ne 14.2. | 17.00 hodin
Animovaný / Komedie / české znění, vstupné 
110 Kč

Padesát odstínů šedi
ne 14.2. | 19.30 hodin
Drama / Romantický / české titulky, vstupné 
90 Kč

13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
po 15.2. | 19.30 hodin
Akční / Drama / české titulky, vstupné 110 Kč

Padesát odstínů černé
st 17.2. | 19.30 hodin
Komedie / české titulky, vstupné 110 Kč

Revenant Zmrtvýchvstání
čt 18.2. | 19.30 hodin
Drama / Western / české titulky, vstupné 110 
Kč

Lemmy
pá 19.2. | 19.30 hodin
Životopisný / Hudební / české titulky, vstupné 
110 Kč

Zoolander 2
so 20.2. | 19.30 hodin
Komedie / české titulky, vstupné 110 Kč

Chlapec a svět
ne 21.2. | 17.00 hodin
Rodinný /Animovaný / vstupné 100 Kč

Rodinný film
út 23.2. | 19.30 hodin
Drama / ČR / vstupné 110 Kč

Deadpool
st 24.2. | 19.30 hodin
Akční / Fantasy / české titulky, vstupné 110 Kč

Vatikánská muzea   3D
pa 26.2. | 19.30 hodin
Dokumentární / české titulky, vstupné 190 Kč

Řachanda
so 27.2. | 17.00 hodin
Pohádka / ČR/ vstupné 120 Kč

Padesátka
so 27.2. | 19.30 hodin
Komedie /ČR / vstupné 100 Kč

Saulův syn
po 29.2. / 19.30 hodin
Drama / české titulky, vstupné 100 Kč

Dopolední filmová představení 
o jarních prázdninách

Star Wars: Síla se probouzí
po 22.2. | 10.00 hodin | vstupné 60 Kč

Chlapec a svět
út 23.2. | 10.00 hodin| vstupné 60 Kč

Hotel Transylvánie 2   3D
st 24.2.| 10.00 hodin | vstupné 80 Kč

Rosa&Dara a jejich dobrodružství
čt 25.2.|10.00 hodin| vstupné 50 Kč

Hodný dinosaurus
pá 26.2.|10.00 hodin| vstupné 60 Kč

pokračování ze str. 13

Malá scéna – program  
únor 2016 

Dotyk s minulostí
5.-28.2. | výstava
Výstava  fotografií  Miloše  Paukerta,  kterou 
pořádá Fotoklub OKO společně s Malou scé-
nou.  Vernisáž  výstavy  v  pátek  5.2.  v  18.00 
hodin.
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Městská knihovna

Upozornění: Po dobu jarních prázdnin bude 
dětské  oddělení  knihovny  otevřeno  stejně 
jako v jiné dny, tzn. od pondělí do pátku od 
12.30 do 17.30 hodin.

1.2. od 18.00 hodin – Takovej barevnej vocas 
letící komety – promítání  stejnojmenného 
filmu a vernisáž výstavy Vzpomínka na Filipa 
Topola
3. 2. od 14:00 – Informační schůzka k počí-
tačovému kurzu pro seniory - různé stupně 
znalostí, včetně začátečníků
9.2.  od  18.00  hodin  – Nejčastější chyby ve 
vztazích – přednáška Václava Vacka v  rámci 
Národního týdne manželství
10.2. od 18.00 hodin – Kras známý a nezná-
mý – přednáška Hynka Skořepy v rámci Aka-
demie volného času
24.2. od 16.00 hodin – První jarní pohádka 
– čtení a  tvoření pro děti do 8  let, prosíme 
o příspěvek 10 Kč na materiál

VÝSTAVY:
Vzpomínka na Filipa Topola – putovní výsta-
va  fotografií  Karla  Šustera  bude  v  městské 
knihovně otevřena od 1.2. do 31.3.

Velký okruh Čínou
2.2. |18.00 hodin
Beseda  s Martinem  Škorpilem o  jeho  zážit-
cích z cest po Číně. Vstupné 40 Kč, studenti 
20 Kč
Koza
4.2. |19.00 hodin
Z  olympiády  až  do  ghetta.  Film  ČR/SR  na 
motivy skutečných událostí hrají sami aktéři 
skutečných událostí. Vstupné 85 Kč, členové 
FK 65 Kč

Filmový maratón s Q. Tarantinem
6.2. | 14.00 hodin
Průvodkyní filmového minifestivalu je P. Rů-
žičková.  Promítat  se  budou  tři  filmy  tohoto 
skvělého režiséra – Gauneři, Kill Bill, Nespou-
taný Django. Vstupné 150 Kč, jednotlivé filmy 
70 Kč, členové FK 100 Kč, jednotlivě 50 Kč

Kluk z plakátu
7.2. | 15.30 hodin
Pohádka o všetečné holčičce Karolínce a klu-
kovi  z  plakátu.  Pohádka  Divadla  Tramtarie 
Olomouc. Vstupné 60 Kč, děti do 10 let 50 Kč

Městské muzeum 

Městské muzeum Vás  srdečně  zve  na  nové 
výstavy, které budou v únoru slavnostně ote-
vřeny dvojicí vernisáží. První se uskuteční ve 
čtvrtek 11.  2.  od 17 hod.  a představí  osob-
nost  českého  pěvce  Jana  Ludevíka  Lukese 
a  jeho syna,  lékaře Rudolfa Lukese. Výstava 
nese název LUKESOVÉ - otec a syn. Zároveň 
zahájíme výstavu Krajiny Karla Kindla, která 
je složena převážně z obrazů zapůjčených od 
soukromých  vlastníků  a  rodiny  autora.  Ná-
vštěvníkovi  se  tak  naskytne  jedinečná mož-
nost zhlédnout díla  ještě nevystavovaná. Ve 
čtvrtek 25. 2. od 17 hod. vernisáží zahájíme 
výstavu  Zmatené peníze,  která  je  interak-
tivní numizmatickou výstavou o zmatcích ve 
financích států zapojených do první světové 
války doplněnou o řadu interaktivních prvků 
a  her.  Představena  bude  také  výstava  Da-

mascénská ocel zabývající se nožířstvím, kte-
rou obohatí ukázky současných prací kovářů 
z našeho regionu.
Pro velký zájem prodlužujeme výstavu FOTO 
SLEZÁK, bude k vidění do 17. 4. 2016.
Výzva Městského muzea v Ústí nad Orlicí
Na léto připravuje městské muzeum výstavu 
„Cihla k cihle“ o ústeckých cihelnách (Tošov-
ský,  Holásek,  Steklík)  a  cihlářství  v  regionu. 
Muzeum prosí občany o zapůjčení fotografií 
či tiskovin k výrobě cihel v Ústí nad Orlicí. Vel-
mi ceněným informačním zdrojem jsou také 
vzpomínky  pamětníků,  především  bývalých 
zaměstnanců  cihelen.  A  nelze  ani  opome-
nout samotné výrobky - střešní tašky a cihly, 
nejlépe  kolkované  -  značené  nejčastěji  ini-
ciály  výrobce.  Zájemci  o  spolupráci  mohou 
kontaktovat pana Zdeňka Skalického na ska-
licky@muzeum-uo.cz, 
nebo na čísle 776 616 976.

Těšíme se na Vaši návštěvu, 
za ústecké muzejníky zve Petra Zeidlerová

Pozvánka na Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobotu 13. února tradiční Hasičský ples. 
Koná se od 20.00 hodin v hostinci U Bobše v Černovíru. Hudba Studio MIX Libchavy.

Srdečně zvou pořadatelé

Večer s… Andreou Kalousovou
14.2. | 18.00 hodin
Andrea  Kalousová  je  česká  vicemiss  2015, 
studentka  zdravotnické  školy  v  ÚO.  Máte 
otázku, kterou byste chtěli položit dívce, kte-
rá  prošla  zkušeností  soutěže  krásy  v  domá-
cím i světovém měřítku a navíc pomoci dobré 
věci? Vstupné dobrovolné – bude věnováno 
na  nákup  užitečné  pomůcky  pro  sestřičky 
v nemocnici.

Toulouse Lautrec a Edouard Manet
16.2. | 18.00 hodin
Seznámení  s  řadou  vynikajících  osobností 
a  směrů.  Pojďte  na  procházku  uměním  19. 
století s Marií Uhlířovou. Vstupné 50 Kč, stu-
denti 30 Kč

Kamčatka „pohodově“
17.2. | 19.00 hodin
Do kraje liduprázdné divočiny s aktivními vul-
kány, medvědy a komáry zavítáme s K. a M. 
Kubíkovými  a  jejich  přáteli.  Vstupné  50  Kč, 
studenti 40 Kč

LiStOVáNí - Kafe a cigárko
19.2. | 20.00 hodin
Jak v době blogové vytvořit  ze  svého blogu 
fenomén, který se pro zástupy čtenářů stane 
čtvrteční drogou?Jak přetavit  spontánní ná-
pad v prestižní Magnesii Literu? A jak dosáh-
nout toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou 
jediný negativní ohlas? Musíte psát jako Ma-
rie Doležalová. Vstupné 100 Kč, studenti 70 Kč

Revitalizace území Perla 01 v Ústí n.O.
24.2. | 16.00 hodin
Veřejné projednání návrhu  regulačního plá-
nu Revitalizace území Perla 01 v Ústí n.O.

Zbrusu Nový zákon
25.2. | 19.00 hodin
Film Lucembursko, Francie, Belgie. Bůh exis-
tuje!Žije v bruselském bytě, odkud kuje ško-
dolibé  pikle  proti  lidstvu. Nezbývá,  než  aby 
se proti němu vzbouřila jeho nevinná dcera, 
která hledá šest nových apoštolů. Vstupné 85 
Kč, členové FK 65 Kč
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Klub přátel umění Ústí nad 
Orlicí

Obec architektů a Klub přátel umění Ústí n.O. 
Vás srdečně zvou do Galerie pod radnicí, kde 
je  do  7.  února  k  vidění  22.  ročník  soutěžní 
přehlídky  realizovaných  staveb  –  GRAND 
PRIX ARCHITEKTŮ 2016  –  Národní  cena  za 
architekturu.
Galerie  je  otevřena  denně  mimo  pondělí, 
úterý  až  pátek  10-12,  14-17  hod.,  sobota 
a neděle 14-17 hod.

Pozvánka na TEN PLES

Občanské  sdružení  Rozhoupej město  si  Vás 
dovoluje pozvat na TEN PLES aneb Rozhou-
pej se na tom plese, který se bude konat 13. 
února od 20.16 hod. v Modrém salonku KD 
v Ústí nad Orlicí a Popráči.
O  předtančení  a  překvapení  se  postará  ta-
neční skupina TS FLOW, hudebně bude celý 
večer provázet DJ Larry. Těšit se také může-
te  na  bohatou  tombolu.  Více  informací  na 
www.tenples.eu.  Vstupenky  v  předprodeji 
111 Kč, na místě 150 Kč.

Sportovní ples FK Kerhartice

FK  Kerhartice  Vás  srdečně  zve  na  tradiční 
SPORTOVNÍ PLES, který se bude konat dne 
19.2. od 20.00 hodin v  sokolovně v Kerhar-
ticích.
K  tanci  a  poslechu  hraje  hudba  Dreams  of 
Rock  z  Hradce  Králové.  Předprodej  vstupe-
nek se uskuteční v sobotu 13.2. od 14.00 ho-
din v restauraci „U Kačera“.

Pozvánka na Lidový ples

Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad Orlicí 
Vás srdečně zve na tradiční LIDOVÝ PLES, kte-
rý se uskuteční v sobotu 6. 2. od 19.30 hodin 
v KD v Ústí nad Orlicí. K tanci a poslechu hraje 
skupina SKELET. Předtančení – tombola – ob-
čerstvení. Ples se koná pod záštitou senátora 
Petra Šilara.
Předprodej místenek v ceně 150 Kč: M. Koku-
lová, Na Štěpnici 970, tel.: 603 242 470, Knih-
kupectví Flétna Ústí n.O., tel.: 465 526 245

Zveme na kulturu  
v Ústí nad Orlicí

V rytmu tanga – DS Vicena
pá 5. 2. | 19:30 hod.| Roškotovo divadlo
Cena 90,-Kč

Alice & Dan Bárta – Koncert „Rock is not 
dead“, 
pá 5. 2. | 19:00 hod. | Kulturní dům 
Cena 350,-Kč

Visací zámek, Záviš, Hakmak – Koncert 
„Rock is not dead“
pá 11. 3.| 18:30 hod. | Kulturní dům 
Cena 210,-Kč

Harlej , Komunál, Mortuary– Koncert 
„Rock is not dead“
pá 25. 3. | 18:30 hod.| Kulturní dům 
Cena 260,-Kč

Mandrage – Koncert „Rock is not dead“
pát 1. 4. | 19:00 hod.| Kulturní dům 
Předprodej vstupenek pouze v síti Ticket-
stream 

Wohnout – Koncert „Rock is not dead“
so 16. 4.|v 18:30 hod.| Kulturní dům 
Cena 260,-Kč

Tublatanka – Koncert 
so 21. 5.| 19:00 hod.| Kulturní dům 
Cena 420,-Kč

Předprodej vstupenek 
v Informačním centru v budově radnice, 

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

Sběratelská burza

Oblastní  filatelistická  a  sběratelská  burza 
všech sběratelských oborů se uskuteční v ne-
děli 21. 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!

Ústí se zúčastní veletrhu  
Holiday World

Ve  dnech  18.  –  21.  února  2016  představí 
město Ústí nad Orlicí svoji turistickou nabíd-
ku v Praze na prezentačním stánku při koná-
ní veletrhu cestovního ruchu Holiday World. 
Nové tiskoviny nabízejí volnočasové aktivity 
pro seniory, pro rodiny s dětmi, mapu měs-
ta a novou obrazovou brožuru o městě. Ta 
představuje zajímavosti města a jeho histo-
rii na fotografiích, které jsou doplněny texty 
v několika jazykových mutacích. Chybět ne-
bude aktuální kalendář akcí na rok 2016.

Popráč Ústí n.O. – únor 2016

6.2. – Znouzectnost + 100%, konzert
20.2. – Vladivosjko + Flowerwhile + Shatter, 
konzert
28.2. – Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čá-
slavská,  divadelní  představení  v  Roškotově 
divadle. Hrají: G. Husák: T. Matonoha, V. Čá-
slavská: T. Měcháček nebo Vl. Polívka

Předprodej a info: 
www.poprac.cz, tel.: 736 481 170

Otevření nové tenisové haly

Dne 15.  ledna byla, za účasti starosty a zá-
stupců  města  Ústí  nad  Orlicí,  v  areálu  Te-
nisového  klubu  slavnostně  otevřena  nová 
přetlaková  tenisová  hala.  Tímto  bych  jim 
chtěl ještě jednou poděkovat za poskytnutí 
finanční dotace, bez které bychom výstavbu 
této haly nemohli realizovat. Zájemci o hraní 
v  tenisové  hale  si mohou  kurty  rezervovat 
na stránkách tenisového klubu - www.tkuo.
com.

Ing. Marcel Hamerník
předseda TK Ústí nad Orlicí
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Powerjóga pro začátečníky 
i pokročilé

Přijďte  vyzkoušet  dynamickou  formu  jógy, 
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  -  pokroči-
lí  (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, 6.2. Zdravá záda 10-12hod, 
20.2. Dancejoga 10-12hod, Acroyoga 14-16 . 
Další novinkou je netradiční a zabávná forma 
jogy: ACROYOGA - párová akrobacie pro za-
čátečníky i pokročilé. 

Bližší info na tel: 602 245 393, 
www.jogausti.webnode.cz,
jogausti@seznam.cz nebo na facebooku 
(skupiny: Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). 
Těšíme se na Vás!!! 
Markéta Skalická, Bára Strnadová a Marcel 
Skalický

Hledání Stromoucha

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice 
U Skoby Vás srdečně zvou na 16. ročník turis-
tického pochodu Hledání Stromoucha, který 
se uskuteční v sobotu 5. března 2016.
Start je od 7 do 10 hod. v Pivnici U Skoby, Ústí 
n.O.
Trasy:
10 km: ÚO – Lanšperk a zpět
15 km: ÚO – Černovír – Lanšperk – ÚO
25 km: ÚO – Lanšperk – Valdštejn – ÚO
35 km: ÚO – Lanšperk – Letohrad – Žampach 
– ÚO
50 km: ÚO – Lanšperk – Letohrad – Žamberk 
– ÚO
Na Skobu a zpět: odkudkoli do ÚO a zpět
Těšit  se  můžete  na  tradiční  perníčky,  účas-
tenské listy, turistické vizitky, krásnou přírodu 
a pohodovou atmosféru.
Další info: 
pochody.lansperk@seznam.cz,
www.lansperk-sbor.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Program „ST-AR Klubu - únor 

Dne 6. 2. vás „ST-AR Klub“ zve na „Masopust 
v Lanškrouně. Po skončení akce a případném 
ochutnání  zabijačkových  pochoutek,  bude 
cesta  pokračovat  přes  Oboru  k  Eduardovu 
prameni  a  na  nově  otevřenou  hlásku  „Na 
Kypuši“. Délka trasy je do 12 km. Sraz účast-
níků je v 9.20 hod. na novém nádraží v ÚO, 
odjezd vlaku je v 9.30 hod. (možné nastoupit 
na zastávce ÚO-město). Návrat podle počasí 
a zájmu účastníků.

Dne 20. 2. se koná turistický výlet po tra-
se „Z Hnátnice do Letohradu“  (Hnátnice  – 
Šušek  –  Pustiny  –  Letohrad).  Délka  trasy  je 
asi 12 km. Sraz účastníků  je  v 9.35 hod. na 
novém nádraží v ÚO, odjezd vlaku v 9.46 hod. 
(možné nastoupit v Dolních Libchavách). Ná-
vrat nejpozději do 17 hod.
V případě nepříznivého počasí se akce neko-
nají. Informace: tel. 731 601 548, 
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT. 

Tomanovi

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 Šparlin-
ková, tel.: 777 087 220

Poděkování městu  
Ústí nad Orlicí

Děkuji městu Ústí nad Orlicí za podporu 
mé atletické přípravy a závodů.

Jáchym Procházka,
sprinter TJ Jiskra Ústí nad orlicí

Inzerce
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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

Provozní doba únor 2016

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Po 1.2.  13:00 – 21:00
Út 2.2. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 3.2.  17:00 – 21:00
Čt 4.2. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 5.2. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 6.2. 10:00 – 21:00
Ne 7.2.  9:00 – 20:00
Po 8.2. SANITÁRNÍ DEN
Út 9.2. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
 St 10.2.  17:00 – 21:00
Čt 11.2. 5:30 – 7:55 16:00 – 21:00
Pá 12.2. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 13.2.  10:00 – 21:00
Ne 14.2.  9:00 – 20:00
Po 15.2. 13:00 – 21:00
Út 16.2. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 17.2.  17:00 – 21:00
Čt 18.2. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 19.2. 5:30 – 7:55 15:00 – 21:00
So 20.2.   10:00 – 21:00
Ne 21.2.   9:00 – 20:00
Po 22.2.  9:00 – 21:00
Út 23.2. 5:30 – 7:55 8:00 – 20:00
St 24.2.  9:00 – 21:00
Čt 25.2.  9:00 – 21:00
Pá 26.2. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00
So 27.2.   9:00 – 21:00
Ne 28.2.   9:00 – 20:00
Po 29.2.  14:00 – 21:00

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 únoru se můžete těšit na:
13.2. 21:00 – 24:00 Valentýnská vodní noc

22.2 – 26.2. – Jarní prázdniny – rozšířená provozní doba

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 /kromě 23.2.2016/

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 /kromě 24.2.2016/

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 13.2., 28.2.  

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

více informací na tel.: 608 553 305

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

Rieter CZ s.r.o. je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je systémovým 
dodavatelem v oblasti textilního strojírenství.

Rieter CZ s.r.o.

Moravská 519
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 557 139
romana.vyhledalova@rieter.com

Vnímáme • Vytváříme • Investujeme 

Máte zájem si naši společnost prohlédnout? 

Neváhejte nás kontaktovat.

Zvažujete změnu zaměstnání? 
Chcete se o nás dozvědět více?

Navštivte stránky: www.rieter.jobs.cz

CZ009
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• Koupíme domek (i k rekonstrukci) se za-
hradou v Ústí n. Orlicí-Hylvátech k nastěho-
vání  jaro/léto  2016.  Za  nabídky  děkujeme, 
Tomikovi. 
Tel. 777 145 883. 
lenka.jurova@email.cz

• Přijmeme pracovníka pro prodej zahradní 
techniky a nářadí. Požadujeme středoškol-
ské vzdělání a znalost práce na PC. Nabízíme 
plat 17.000 až 20.000 Kč + příspěvek na stra-
vování. Welding progress s.r.o.., Královéhra-
decká 698, Ústí nad Orlicí, 
e-mail:svarovani@svarovani.cz, 
www.svarovani.cz, tel.: 465 523 779

• JESSI psí salon v ordinaci MVDr. Pirkla: 
STŘÍHÁNÍ,  TRIMOVÁNÍ,  KOUPÁNÍ,  ČIŠTĚNÍ 
ZUBŮ ultrazvukem. AKCE pro nové zákazní-
ky – 5. návštěva zdarma. Tel.: 728 014 076, 
602 431 141,  Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, 
(pod divadlem).
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Na Nový rok vystoupalo  
na Andrlák tisíc lidí

V pořadí 17. ročník Novoročního výstupu na 
Andrlův chlum připravil Klub českých turistů 
v pátek 1. ledna. Od dopoledne proudily na 
Andrlák  menší i větší skupinky lidí. Pěknou 
atmosféru  výstupu  dodal  také  první  sníh. 
Všichni příchozí, kterých do odpoledne bylo 
bez pěti jeden tisíc, obdrželi v chatě Hvězdě 
účastnický list a mohli se zde také občerst-
vit. Je dobře, že se tato novoroční akce těší 
každý rok větší oblibě.

Topoly v Knapovci nahradí 
nová výsadba

V  pondělí  4.  ledna  začala  dlouze  připravo-
vaná těžba aleje topolů kanadských u obce 
Knapovec.  Cílem činnosti je pokácení mýtně 
zralých  stromů,  které  již  svým  zdravotním 
stavem  nesplňují  funkce  větrolamu,  kvůli 
kterému  zde byly  před  více  jak  55  lety  vy-
sázeny.
Dle  šetření  odboru  životního  prostředí 
a  odborného  správce  zeleně města,  je  alej 
v havarijním stavu. Při silnějším větru se od-
lamují  silné  kosterní  větve,  nebo  se  lámou 
i  celé  stromy.  Tím  ohrožují  provoz  vozidel, 
ale zejména chodců a cyklistů na komunika-
ci, kterou také poškozují kořeny.  
V průběhu těžby bude pokáceno celkem 265 
stromů o celkovém objemu 553 m3.  Těžba, 
kterou  zprostředkovává  Správa  lesů města 
Ústí  nad Orlicí,  bude  probíhat  do  poloviny 
března  tohoto  roku.  Finanční  zisk  z  prode-
je  dřevní  hmoty  bude  investován  do  nové 
náhradní  výsadby  tradičních  regionálních 
odrůd stromů, která je plánována na přelom 
roku  2016/2017.  Zbylé  prostředky  budou 
rozděleny mezi  vlastníky dotčených parcel, 
na kterých se alej nachází.

43. ročník běhu  
na Andrlův chlum

V sobotu 9.  ledna se běžel  tradiční běh do 
vrchu  na  Andrlův  chlum.  Letošního  již  43. 
ročníku se zúčastnilo celkem 111 běžců v 9 
kategoriích.  Trasa  závodu,  která měřila  2,5 
km s převýšením 209 metrů, vedla od mís-
ta startu na Mendriku až na Andrlův chlum, 
kde byl cíl tradičně pod rozhlednou u chaty 
Hvězdy.
Po několikaleté přestávce čekala na závod-
níky zasněžená trať, která byla na řadě míst 
namrzlá.  Nejrychlejším  závodníkem  se  stal 
Radek Hübl z domácí Jiskry s časem 10 mi-
nut a 21 sekund. Druhým nejrychlejším zá-
vodníkem napříč kategoriemi byl junior Pat-
rik Vebr z Vencl Týmu Ústí nad Orlicí s časem 
10 minut a 34 sekund. Třetím nejrychlejším 
závodníkem se  stal  opět  junior, Michal Ka-
čerovský  také  z Vencl Týmu Ústí nad Orlicí 
s časem 10 minut a 45 sekund.
 
Dobrovolní hasiči bilancovali 
a oceňovali

Z  kraje  nového  roku  bilancují  uplynulý  rok 
Sbory  dobrovolných  hasičů  našeho města. 
V sobotu 9. ledna se konala valná hromada 
SDH Ústí nad Orlicí I. Setkání, jehož součástí 
bylo také předávání ocenění členům sboru, 
se účastnili i zástupci města Ústí n.O.
Ve městě jsou celkem čtyři  jednotky Sborů 
dobrovolných hasičů - jednotka Ústí nad Or-
licí I. a dále jednotky v Černovíru, Hylvátech 
a Knapovci. Jednotky SDH se podílí nejen na 
zásazích a likvidacích mimořádných událos-
tí, ale  také pomáhají  s organizací  řady akcí 
ve městě. Po boku profesionálních jednotek 
likvidují požáry, ochraňují majetek a pomá-
hají při živelných pohromách jako jsou napří-
klad povodně. Pozadu nezůstávají ani s ko-
náním mnoha sportovních a společenských 
akcí. Věnují se také výchově mladých hasičů, 
kteří  se  pravidelně  účastní  mnoha  soutěží 
a cvičení.

Nejúspěšnější sportovci 
okresu za rok 2015

V  pondělí  11.  ledna  hostil  Kulturní  dům 
v  Ústí  nad  Orlicí  slavnostní  vyhlašování  

47. ročníku ankety NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTO-
VEC okresu Ústí nad Orlicí za rok 2015.
Za účasti zástupců města a obcí celého re-
gionu, sportovců, sponzorů a dalších hostů 
byly  vyhlašovány  kategorie  od  kolektivů 
z vesnických TJ přes kolektivy mládeže, žac-
tva a dospělých až po  jednotlivce v dospě-
lých a veteránech a další. Ocenění se dočkal 
také  reprezentant  v  cizím  dresu  český  re-
prezentant v biatlonu Ondřej Moravec a do 
síně slávy byla slavnostně uvedena tenistka 
a lyžařka Hana Brusenbauchová z České Tře-
bové.  V  kategorii  Handicapovaní  sportovci 
si  ocenění  odnesli  Marie  Bartošová  a  Filip 
Heinige,  klienti  Stacionáře,  kteří  úspěšně 
reprezentovali  na  Světové  letní  olympiádě 
handicapovaných v Los  Angeles.
V  hlavní  kategorii  dospělých  se  na  prvním 
místě umístil kanoista Daniel Suchánek z SK 
kanoistiky V. Mýto. Domácí Robert Krupič-
ka z TJ Jiskra Ústí n.O. se umístil na druhém 
místě. Mezi předávajícími byl  také starosta 
města  Petr  Hájek  a  hejtman  Pardubického 
kraje Martin Netolický.
Program  slavnostního  podvečera  byl  dopl-
něn o vystoupení taneční skupiny C-Dance, 
zpěváka Leška Semelky a Andrey Mea.

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


