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Střední školy se otevřou veřejnosti

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad 
Orlicí pořádá v sobotu 21. ledna od 8.00 do 
13.00 hodin Den otevřených dveří a Střední 
škola automobilní v Ústí nad Orlicí pořádá Den 
otevřených dveří v sobotu 14. ledna od 9.00 
do 13.00 hodin.
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Tříkrálový koncert

Oblastní charita Ústí n. O. a Římskokatolická 
farnost – Děkanství Ústí n. O. vás zvou 8. ledna 
v 17.00 hodin do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie na Tříkrálový koncert. Na programu je 
Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby. 
farnostuo.cz.
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Vážení spoluobčané, za vedení města Ústí nad 
Orlicí Vám přeji úspěšný vstup do nového roku 
2023. Přeji Vám pevné zdraví, životní optimis-
mus a mír nejen v duši!

Letošní rok je prvním rokem nového volebního 
období. Přestože se složení koalice nezměnilo, 
stojíme opětovně na pomyslné startovní čáře. 
Máme před sebou nové cíle, které souvisí s roz-
vojem města a s kvalitou života v něm. Rozpo-
čet města na rok 2023 je toho důkazem. Obsa-
huje mj. i zvýšenou podporu spolkové činnosti 
ve sportovní, kulturní i sociální oblasti. Obecně 
totiž považujeme spolkový život za přínos 
městu. Navýšení finančních prostředků o 1,5 
milionu korun je reakcí na zvýšené výdaje sou-

visející s cenami energií, které doléhají logicky 
i na jednotlivé spolky či oddíly. Návrh rozpočtu 
města zahrnuje řadu investičních akcí v celko-
vém objemu více jak 160 milionů korun. Jak 
již bylo deklarováno před volbami, prioritou je 
dokončení rozpracovaných staveb a zahájení 
nových akcí, které jsou dlouhodobě připravo-
vané a veřejnosti prezentované. Stěžejní inves-
ticí bude revitalizace parku u Roškotova divadla 
a realizace technické infrastruktury v lokalitě 
Nová Dukla, která umožní individuální výstavbu 
rodinných domků. Rozpočet pamatuje na pří-
pravu nových staveb, které jsou z dlouhodo-
bého hlediska pro město nezbytné nebo pro-
spěšné. Jedná se o projekt přístavby domova 
důchodců, tenisové haly v areálu bývalé Prefy 

PF 2023
a Galerie Perlou. Ambicí města je včasná při-
pravenost na dotační možnosti, které se v nad-
cházejících letech otevírají v rámci programů 
evropských fondů.

Vážení spoluobčané, s návrhem rozpočtu se 
můžete seznámit na webových stránkách 
města nebo se aktivně zúčastnit jednání 
zastupitelstva, které se uskuteční 30. ledna. 
S  výsledky architektonické soutěže Galerie 
Perlou pak v průběhu ledna ve foyer Roško-
tova divadla. O připravované veřejné diskusi za 
účasti autorů oceněných návrhů Vás budeme 
včas informovat.

Petr Hájek
starosta města

Kultura

Pozvánka na ples

Zveme Vás na již tradiční 4. Reprezentační ples 
ZUŠ v sobotu 25. 2. od 19.00 hodin v Kultur-
ním domě. K tanci a poslechu zahrají Black 
Band, Koronavanka a Tiger Swing. Předpro-
dej od prosince v kanceláři školy. Vstupné 250 
Kč. zusuo.cz.
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V měsíci lednu nás čeká volba prezidenta České 
republiky, a to v těchto termínech:

I. kolo se uskuteční ve dnech 
13. a 14. ledna 2023

II. kolo se případně uskuteční ve dnech
27. a 28. ledna 2023

Hlasovací lístky budou do domácností dodány 
nejpozději tři dny před začátkem volby, tj. 
10. ledna 2023. V této souvislosti voliče 
prosíme, z důvodu adresného doručení hla-
sovacích lístků, aby byly řádně označeny 
poštovní schránky jmenovkami. 

Hlasovací lístky je možné rovněž vyzved-
nout v informačním centru, které se nachází 
v budově radnice, Sychrova 16, a dále ve dnech 
voleb budou k dispozici ve volební místnosti 
vašeho volebního okrsku.

Upozornění pro voliče s trvalým 
pobytem v části města Knapovec 
a Černovír
V souvislosti s konáním volby prezidenta České 
republiky dochází k těmto změnám v sídlech 
volebních okrsků, a to:
V části města Černovír trvá změna v sídle 
volebního okrsku č. 16. Pro připomenutí 
se sídlo tohoto volebního okrsku nachází 
v sokolovně, budova č.p. 9.
V části města Knapovec dochází ke změně 
sídla volebního okrsku č. 17. Nově se sídlo 
volebního okrsku nachází v pobočce měst-
ské knihovny, budova č.p. 8, vchod vpravo, 
I. patro. Poznámka: V budově je umístěna 
i mateřská škola.

Aktuální informace o volbě prezidenta České 
republiky získáte zejména na webových strán-
kách našeho města ustinadorlici.cz, sekce 
VOLBY 2023.

Městský úřad Ústí nad Orlicí informuje voliče

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytové jednotky do osobního 
vlastnictví
Jedná se o záměr prodeje bytové jednotky č. 
876/2 o velikosti 1+1, Smetanova 876, Ústí 
nad Orlicí o celkové podlahové ploše bytu 
včetně příslušenství 55,15 m2, včetně spo-
luvlastnického podílu ve výši 1631/10000 na 
budově č.p. 876 a st.p.č. 1175 a dále podílu ve 
výši 1674/10000 na p.p.č. 1671/2 vše v obci 
a k.ú. Ústí nad Orlicí. Byt se nachází v 1. nad-
zemním podlaží.
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
1.700.000,– Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a nále-
žitostech nabídky získáte na úřední desce Měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí, na elektronické 
úřední desce na ustinadorlici.cz v sekci úřad 
- úřední deska a na e-mailové adrese:
 collinova@muuo.cz nebo na tel. 465 514 262, 
777 736 318 (vyřizuje E. Collinová).

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo druhý ročník par-
ticipativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“, které fungují 
na principu občané navrhují – občané rozhodují. 
Radou města byla schválena pravidla i částka 
na realizaci prospěšných projektů. Stejně jako 
v roce 2022 půjde o 800 tisíc korun. Vybírat 
se budou čtyři projekty, dva malé do 100 tisíc 
korun a dva velké do 300 tisíc korun.

V pravidlech nedochází k žádným podstatněj-
ším změnám. Hlasovat už bude možné pouze 
elektronicky na webových stránkách města, 
o papírové formuláře byl velmi malý zájem. 
S vyplněním elektronického formuláře senio-
rům rádi pomůžeme. Drobná změna se týká 
také počtu návrhů, který může jeden občan 
podat, snížen byl na 2 návrhy.

Harmonogram byl stanoven v  podobném 
časovém horizontu jako v roce 2022. Občané 
budou mít možnost podávat své návrhy od 
1. února do 15. března 2023. Po posouzení 
záměrů přijde na řadu hlasování ústecké veřej-
nosti, a to od 1. do 31. května 2023. Vlastní 
realizace vybraných projektů se předpokládá 
v  druhé polovině kalendářního roku, podle 
jejich náročnosti případně v roce následujícím. 
ustinadorlici.cz/cs/pro-usti

-DP-

Rada města se seznámila se studií tenisové 
haly v bývalém areálu Prefy v lokalitě Králo-
véhradecká, kterou město nechalo zpracovat 
na podnět Tenisového klubu v Ústí nad Orlicí. 
K návrhu se vyjádřila také městská architektka 
Petra Coufal Skalická, její doporučení budou 
zapracována do další varianty řešení. Město 
celý záměr nadále podpoří zadáním dalších 
stupňů projektové dokumentace. Plánové 
umístění tenisové haly je v západní části areálu 

Prefy, který město zakoupilo v roce 2002 a není 
na překážku jeho dalšímu sportovnímu rozvoji.
Architektonická studie počítá s tím, že vznikne 
objekt halového typu zohledňující stávající 
zástavbu v ulici V Lukách. Návrh haly disponuje 
se třemi kurty, klubovnou a potřebným záze-

mím pro sportovce, trenéry i personál klubu. 
Atraktivní jsou skleněné stěny, kterými by ze 
vstupní haly a klubovny bylo možné pozorovat 
dění v hale.

Hlavní vchod do objektu haly má přímo nava-
zovat na stávající vstup do areálu tenisového 
klubu, potažmo na venkovní kurty. Studie 
počítá také s kultivací veřejného prostranství 
a doplněním zeleně v této lokalitě. Z hlediska 
dopravy byl před halou navržen zvýšený zpoma-
lovací práh a vymezená parkovací místa. 

Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 
zhruba 43,5 milionu korun, předpokladem pro 
její realizaci je zisk dotací.

-DP-

Záměr prodeje 
bytové jednotky

Rozeběhl se druhý ročník
participativního rozpočtuV areálu Prefy by mohla stát tenisová hala
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2023
Město Ústí nad Orlicí bude i v roce 2023 vybírat 
místní poplatky. Termíny splatnosti poplatků ani 
jejich výše se oproti roku 2022 nemění.

Poplatek za obecní syst ém odpado-
vého hospodářst ví

Tento místní poplatek činí 690 Kč za osobu 
a rok. Poplatek musí platit všechny fyzické 
osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu 
a také fyzické osoby, které vlastní stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická 
osoba.
Každému členovi domácnosti městský úřad při-
děluje samostatný variabilní symbol. Za osoby 
nezletilé nebo nesvéprávné platí poplatky jejich 
zákonní zástupci nebo opatrovníci.
Vyhláška od poplatku osvobozuje některé sku-
piny osob a dalším umožňuje uplatnit úlevu 
z poplatku.
Úlevu mohou mj. získat poplatníci, kteří jsou 
zapojeni do systému odpadového hospodářství 
a shromažďují komunální odpad do sběrných 
pytlů v souladu s ustanovením Obecně závazné 
vyhlášky města o stanovení systému odpado-
vého hospodářství, a to ve výši 10 Kč za ode-
vzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v násle-
dujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy 
z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu 
a rok. Poplatek je splatný do 31. 05. 2023.
Pokud neznáte výši poplatku po slevě, nebo 
svůj variabilní symbol, můžete od 09. 01. 2023 
navštívit webové stránky města a v záložce 
Platební portál si tyto informace dohledat. Na 
tomto místě můžete poplatek také zaplatit, 
a to buď prostřednictvím své platební karty, 
nebo ze svého účtu po vygenerování QR kódu 
ve Vaší mobilní aplikaci s internetovým ban-
kovnictvím. Pokud máte zřízenu službu České 
pošty SIPO, můžete nám sdělit své spojovací 
číslo (je uvedeno na každém dokladu SIPO), 
udělit souhlas s inkasem a my budeme úhradu 
místního poplatku inkasovat prostřednictvím 
pošty bez toho, že byste museli hlídat ter-
míny platby a  zjišťovat si variabilní symbol 
a výši částky, kterou máte dle obecně závazné 
vyhlášky uhradit. Občanům, kteří nám sdělili 
svůj e-mail, zašleme včas informaci o výši jejich 
poplatku a také platební údaje prostřednictví 
elektronické pošty. Stále platí možnost zjistit 
platební údaje na základě dotazu zaslaného na 
e-mail stantejska@muuo.cz, nebo telefonicky 
prostřednictvím telefonních čísel 465 514 210 
nebo 739 038 870.

Poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů se platí za všechny psy 
starší 3 měsíců. Sazba poplatku se nemění. Její 
výše závisí na tom, kde má držitel psa trvalý 
pobyt a kdo je držitelem psa.

Sazba poplatku v k. ú. Ústí nad Orlicí, k. ú. Hyl-
váty (mimo ulice Sluneční stráň), k. ú. Kerhartice 
nad Orlicí, a v ulici Letohradská, Lanšperská, 
Polní, Bož. Němcové a Východní – všechny v k. 
ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, je stanovena 
za kalendářní rok v následující výši:

• a)  za psa v rodinném domě, vyjma písm. c) 
600 Kč (za prvního psa)
1.500 Kč (za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele)

• b) za psa v ostatních případech, vyjma písm. c 
1 000 Kč (za prvního psa)
1.500 Kč (za druhého a každého dalšího 
psa téhož držitele)

• d) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 
200 Kč (za prvního psa)
300 Kč (za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele)

Sazba poplatku v k. ú. Knapovec, k. ú. Ger-
hartice, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. 
Dolní Houžovec, k. ú. Horní Houžovec, ulice 
Sluneční stráň v k. ú. Hylváty, a Oldřichovice 
u Ústí nad Orlicí mimo ulic Letohradská, 
Lanšperská, Polní, Bož. Němcové, je stano-
vena za kalendářní rok v následující výši:

• a) za psa v rodinném domě, vyjma písm. c) 
200 Kč (za prvního psa)
300 Kč (za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele)

• b) za psa v ostatních případech, vyjma písm. c) 
300 Kč (za prvního psa)
450 Kč (za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele)

• d) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 
200 Kč (za prvního psa)
300 Kč (za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele)

Od poplatků ze psů jsou osvobozeni držitelé psů, 
kteří jsou starší než 70 let, jde-li o prvního psa. 
Poplatek je splatný do konce měsíce května, 
pokud není vyšší než 1.000 Kč. Pokud je vyšší 
než 1.000 Kč, může být hrazen ve dvou splátkách, 
a to na konci května a na konci října. 
Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol 
sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail 

rehakova@muuo.cz, nebo telefonicky pro-
střednictvím telefonních čísel 465 514 273 
nebo 736 516 876. Stejně jako u místního 
poplatku za obecní systém odpadového hospo-
dářství je možno zjistit platební údaje a uhradit 
poplatek prostřednictvím Platebního portálu 
na webu města.

Placení poplatku ze psů a za obecní 
syst ém odpadového hospodářst ví 
v hotovost i
Poplatky lze platit také hotově nebo pla-
tební kartou na pokladně městského úřadu 
a pokladně společnosti Tepvos (zákaznické 
centrum). Z provozních důvodů se poplatky 
hrazené v hotovosti budou vybírat až od 
pondělí 09. 01. 2023.

Poplatek za užívání veřejného 
prost ranst ví
Poplatek za užívání veřejného prostranství se 
vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění výkopových prací, 
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkova-
cího místa a užívání tohoto prostranství pro kul-
turní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby 
tvorby fi lmových a televizních děl. Platná obecně 
závazná vyhláška defi nuje veřejná prostranství ve 
městě i sazby za jednotlivé druhy užívání veřej-
ných prostranství. Bližší informace k této vyhlášce 
poskytne pí Miroslava Seidlerová, e-mail seidle-
rova@muuo.cz, telefon 465 514 314 nebo 
777 736 324. Všechny zmíněné vyhlášky jsou zve-
řejněny na ofi ciálním webu města Ústí nad Orlicí 
ustinadorlici.cz/cs/urad/vyhlasky-a-narizeni

Petra Brejšová
fi nanční odbor městského úřadu

Informace z fi nančního odboru města
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Cena tepla pro rok 2023
Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské společ-
nosti TEPVOS již zná průměrnou kalkulovanou 
cenu tepla, kterou bude účtovat svým zákazní-
kům v roce 2023. Průměrná kalkulovaná cena 
tepla dodávaného společností TEPVOS, spol. 
s r.o. bude v roce 2023 ve výši 1.069,– Kč/GJ. 
Pro porovnání uvádíme průměrnou kalkulovanou 
cenu pro rok 2022, kdy byla cena kalkulována 
ve výši 948,– Kč/GJ. Z uvedeného je zřejmé, že 
došlo k téměř 12,5 procentnímu nárustu ceny 
tepla. Jediným důvodem navýšení ceny tepla je 
navýšení vstupních nákladů na výrobu tepelné 
energie a to zejména navýšení komoditní části 
ceny zemního plynu a elektřiny. Cena zemního 
plynu tvoří téměř 75% výsledné ceny tepelné 
energie. Obě uvedené ceny jsou bez DPH, která 
je u tepelné energie ve výši 10%.

Zimní údržba v Ústí nad Orlicí
S příchodem prvního sněhu a mrazu začíná 
zimní údržba pro pracovníky úseku Komunální 
služby městské společnosti TEPVOS. Postu-
pují podle „Operačního plánu zimní údržby“ 
a Nařízením města Ústí nad Orlicí, kde je roz-
vržen časový harmonogram úklidu komunikací 
a chodníků podle jejich priorit v reakční době 
od 4 do 72 hodin. Na webu tepvos.cz jsou 
v mapové příloze vyznačeny komunikace zahr-
nuté do údržby a úseky v zimním období neudr-
žované. Provoz zimní údržby řídí dispečer, který 
sleduje vývoj a předpovědi počasí a monitoruje 
sjízdnost komunikací. Následně eviduje veškeré 
výjezdy techniky a pracovníků ručního úklidu. 
Pohotovost a  případná doba výjezdu je ve 
všedních dnech od 4.00 do 21.00 hod, o víken-
dech a ve svátcích od 6.00 do 19.00 hod. Úklid 
komunikací a chodníků je zajišťován 4 náklad-
ními vozidly, 1 traktorem a 3 komunálními mul-
tifunkčními stroji. 
K ručnímu čištění se používá sněhová fréza a 2 
ruční motorové kartáče. Po výjezdu techniky, 
zajišťují pracovníci s ručním nářadím, dočišťo-
vání špatně přístupných míst. Na místech, kde 
hrozí vyšší riziko uklouznutí, jsou od listopadu 
umístěny kontejnery se štěrkovým posypem 
v celkovém počtu 29 ks. 
Úsek Komunální služby udržuje cca 75 km 
silnic a  60 km chodníků. Všichni zaměst-
nanci úseku Komunální služby pracují s maxi-
málním nasazením a dělají vše pro obnovení 
sjízdnosti a schůdnosti komunikací v Ústí nad 
Orlicí. Nemohou být najednou na všech mís-
tech, a proto je důležité, když si každý uklidí 
před svým domem. Při větším množství sněhu 
pomůžeme sobě i svému okolí.

TEPVOS - Komunální služby

Cena vodného a stočného 
pro rok 2023
Vážení zákazníci, tímto si Vás dovolujeme infor-
movat o ceně za dodávku pitné vody a odvá-

dění odpadních vod pro domácnosti a ostatní 
odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a  jeho 
místních částech pro rok 2023. Cena vodného 
a stočného je cenou věcně usměrňovanou, 
která je určována podle pravidel stanovených 
zákonem o  cenách, výměrem Ministerstva 
financí a dle zpracované kalkulace, v souladu 
s výše uvedenou legislativou. Pro rok 2023 byla 
stanovena takto:

Cena platná od 1. 1. 2023:
Voda pitná (vodné):
35,86 Kč/m3 39,45 Kč/m3 ( s DPH 10 %)

Voda odpadní (stočné):
56,06 Kč/m3 61,67 Kč/m3 ( s DPH 10 %)

Celkem:
91,92 Kč/m3 101,12 Kč/m3 ( s DPH 10 %)

Výsledná cena musí podle platné legislativy 
generovat dostatek finančních prostředků jed-
nak na vlastní provoz vodohospodářské infra-
struktury, a dále pak na pravidelnou povinnou 
obnovu kanalizační a vodovodní sítě vč. splá-
cení úvěrů a úroků z nich. Z těchto zdrojů je 
také financován další nutný rozvoj celé sítě.
Celkové navýšení vodného a stočného vč. DPH 
kopíruje v únosné míře nárůst inflace a provoz-
ních nákladů. Podstatnou část pak tvoří výše 
zmíněné generování dostatečných zdrojů na 
obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruk-
tury vč. naplnění podmínek pro přidělení dotace 
na akci KaČOV. 
Stejně jako v minulosti, budou takto získané 
finanční prostředky plně využity pro obnovu 
a budování vodovodní a kanalizační sítě ve 
městě (obnova vodovodu v ul. J. a J. Kovářů, 
obnova kanalizace v ul. Pod lesem, vybudování 
infrastruktury v lokalitě Nová Dukla, výstavba 
splaškové kanalizace v místní části Černovír 
atd.) Dle dostupných zdrojů se v součtu cena 
vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále 
pohybuje i  nadále ve srovnání s  ostatními 
městy v ČR pod celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti TEPVOS

Parkovací karty pro rok 2023
Od 1. 12. 2022 je možné zaslat žádost o Par-
kovací kartu pro rok 2023. Kartu lze objednat 
přes elektronický formulář na www.tepvos.cz 
nebo při osobní návštěvě Zákaznického centra 
TEPVOS. Vydání karty probíhá do 5 pracovní 
dnů v Zákaznickém centru městské společnosti 
TEPVOS, Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí 
nad Orlicí.

Na vydání Parkovací karty má nárok pouze 
REZIDENT nebo ABONENT.

REZIDENT: fyzická osoba s trvalým pobytem 
nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti, 

která je současně vlastníkem nebo provozova-
telem silničního motorového vozidla.
ABONENT: právnická nebo fyzická osoba zří-
zená za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo, provozovnu 
nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 
oblasti.

Držitel Parkovací karty má možnost parkování 
v příslušných zónách A, B, C, D, vymezených 
nařízením Rady města a uvedených na kartě. 
Karta platí pouze pro zónu, do které je vydána 
(např. majitel karty pro zónu B tedy nemůže 
parkovat v zóně A). Parkovací karta nevyhrazuje 
parkovací místo a je přenosná.

Pro oboustrannou spokojenost prosíme 
o dodržení níže uvedeného postupu k vypl-
nění „Žádosti o vydání Parkovací karty“.

1. Žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání 
parkovací karty“, který je dostupný na tepvos.
cz. Formulář můžete vyplnit on-line. Další mož-
ností je pak osobní vyplnění žádosti v Zákaznic-
kém centru TEPVOS. Karta bude připravena 
k vyzvednutí nejpozději pátý pracovní den od 
předání žádosti. Pokud žadatel uvede svou 
e-mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván 
k jejímu vyzvednutí v určenou dobu.

2. Při převzetí karty je žadatel povinen předložit 
tyto doklady (dle nařízení Rady města): 
- občanský průkaz s trvalým pobytem nebo 
doklad o vlastnictví nemovitosti v příslušné 
zóně, u podnikatelských subjektů doklad o sídle 
nebo provozovně v příslušné zóně 
- technický průkaz od vozidla, ke kterému má 
vlastnický vztah nebo je jeho provozovatelem.

3. Parkovací karta bude vydána současně při 
uhrazení stanovené ceny vydávané karty nebo 
její poměrné části v hotovosti v Zákaznickém 
centru TEPVOS (cena se hradí za každý zapo-
čatý měsíc platnosti karty).

Případné dotazy k parkovacímu systému nebo 
k informacím o městské společnosti TEPVOS 
volejte na 465 519 844 nebo pište mail: tep-
vos@tepvos.cz.

Znáte platnost své Městské karty?
Tato informace se netýká Městských karet, 
které byly vydány a aktivovány pouze pro 
vstup do Sběrného dvora.
Abychom naplnili legislativní a technické poža-
davky, vyřadíme k 31. 12. 2022 ze systému 
všechny Městské karty, na které nebyla 
vložena finanční částka po dobu 3 let od 
posledního nabití karty. Jedná se o Městské 
karty, používané jako elektronická peněženka, 
u kterých proběhlo poslední nabití v roce 2018.
Městskou kartu se smazaným kreditem mohou 
zákazníci bez poplatku znovu nabít minimální 

Informace městské společnosti TEPVOS
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částkou 100 Kč a dále používat jako elektro-
nickou peněženku. Smazání finančního konta 
z Městské karty nemá žádný vliv na umož-
nění vstupu do Sběrného dvora. Zákazníci 
na tuto situaci byli upozorněni v „Podmínkách 
využívání vstupního a odbavovacího systému 
Městské karty v Ústí nad Orlicí“ v bodu č. 3 je 
uvedeno: Platnost konta je 2 roky od posled-
ního vložení finanční částky na MK. Pokud na 
MK nebude do 2 let od posledního vložení 
finanční částky vložena minimální částka 100 
Kč, bude karta zablokována. Zákazník má lhůtu 
ještě 1 rok na odblokování karty formou vložení 
finanční částky, po této lhůtě bude karta deak-

tivována a její finanční konto bude ze systému 
nevratně vymazáno. Podmínky využívání vstup-
ního a odbavovacího systému Městské karty 
naleznete na mestska-karta.cz.
Smazání finančního zůstatku konta u neak-
tivních karet je prováděno každý rok, vždy 
k 31. 12. příslušného roku.
Omlouváme se za způsobené komplikace, ale 
legislativním a technickým podmínkám se jako 
vydavatel karty musíme podřídit. Vážíme si, že 
využíváte naše služby a věříme, že nám i nadále 
zachováte přízeň.

Vedení městské společnosti TEPVOS

Každá doba je jiná, běh času tak není nudný. 
Někdy je lépe, někdy hůře. Úředník tu musí být 
pro lidi, i když je mu ouvej. Trpělivě vyřizovat 
podivné podněty, vyřizovat věcně stížnosti, 
v kterých si může občan vypsat svou frustraci 
z dnešní nelehké doby. Může se mu zdát, že běh 
času jde čím dál horší cestou, a přesto musí být 
s úsměvem k službám.O to víc potěší neočeká-
vané gesto podpory. 

V prosinci za námi přišla paní a podala nám 
dva nástěnné květinové kalendáře s nesmělými 
slovy, tady pro vás něco mám, děkuji a odešla. 
Ve shonu končícího roku jsme tomu zprvu nevě-
novali moc pozornosti. Pak jsme si všimli přilo-
ženého dopisu, v kterém autorka květinových 
kalendářů bilancuje krásu květin, které kvetly 
ve veřejném prostoru Ústí nad Orlicí v roce 
2022. Paní si dala tu práci a sestavila z foto-
grafií různě barevných kultivarů květů rostlin 
denivek dva překrásné kalendáře a věnovala 
nám je s poděkováním za naši práci. Opravdu si 
toho ceníme a dojalo nás to. Je třeba ale hlavně 
poděkovat Vám za ten cit, zájem o své okolí 
o město, vnímáme to v dnešní době za neo-
byčejné. Nevíme, zda můžeme uvést veřejně 
Vaše jméno, ale věříme, že se naše slova k Vám 
dostanou.

Když už je tedy ten prostor na bilanci a hlavně 
poděkování, chtěli bychom také ocenit a podě-
kovat všem spoluobčanům, kteří se zapojují 
do dobrovolnických akcí, např. Ukliďme Česko, 
vyvěšují budky pro ptáčky, instalují krmítka 
a plní je v zimním nečase potravou pro ope-
řence, budují hmyzí domky, vysazují na svých 
zahrádkách květiny pro opylovače a prostě 
cokoli dělají ku prospěchu přírody v našem 
krásném městě. Děkujeme, děkujeme, děku-
jeme, jste báječní.

Kolektiv odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí

Poděkování

Ústí nad Orlicí patří mezi nejlepší zadavatele 
veřejných zakázek v České republice. V žebříčku 
Zindex.cz obsadilo v kategorii pro malá města 
4. místo z celkem 218 hodnocených zadava-
telů veřejných zakázek.
Pod drobnohledem byla města s  ročními 
nákupy mezi 30 a 300 miliony korun, hodno-
ceno bylo tříleté období. První místo a trofej 
nazvanou „Krabice od vína“ získal v kategorii 
malých měst Žďár nad Sázavou, druhou příčku 
obsadila Chrudim a třetí Turnov. Touto cenou 
jsou oceňována města a kraje mimo jiné za 
nadstandardní konkurenci o zakázky, trans-
parentnost při uveřejňování nebo nízkou míru 

pochybení podle Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže. „Z hodnocení mám oprávněnou 
radost, 4. místo vnímám jako potvrzení skuteč-
nosti, že naše město dlouhodobě při zadávání 
veřejných zakázek postupuje transparentně 
a otevřeně,“ zhodnotil výsledek starosta města 
Petr Hájek.
Žebříček Zindex.cz připravuje tým ekonomů 
a programátorů s podporou Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. “Hlavním cílem projektu je 
ukázat úřadům co lze zlepšit, aby veřejné 
peníze vydávaly transparentněji a hospodár-
něji,“ uvedl za tvůrce žebříčku hlavní metodik 
Jiří Skuhrovec z Datlab Institut.

Detailní přehled výsledků pro každé město či 
kraj je k dispozici na webu zindex.cz.

-DP-

Ústí bylo oceněno za zadávání zakázek

Vyhodnotili jsme výtvarnou soutěž na téma tří-
dění odpadu Recykluj[OU] a maluj[OU], která 
byla otevřená jednotlivcům i skupinám. Sešla 
se nám celá řada krásných prací, za které všem 
soutěžícím děkujeme. Vítězům byly předány 
ceny a drobné upomínkové předměty.
Vítězem se stal: (při menším počtu soutěžních 
prací bylo vybráno pouze 1. místo)

Kategorie: 

a) předškoláci : 1. Anděla Novotná
b) 1. – 3. třída
1. Theodor Krejza
2. Alexandra Konopáčová
3. Valerie Chadrabová
c) 4. – 6. třída
1. Miroslav Šlesingr, Martin Šimek
2. Karolina Kopečková
3. Denisa Čejková, Barbora Vojáčková
d) 7. – 9. třída
1. Johanka Jentschke
2. Nikola Lakomá
3. Milan Jansa, Matěj Tobiška
e) rodina : 1. rodina Novotná
f) dospělý: 1. Jana Jansová

Porota měla při rozhodování těžkou práci, 
obrázky byly krásné a nápadité. Proto jsme se 
rozhodli vyhlásit ještě cenu veřejnosti. Všechny 
došlé práce budou zveřejněny a obyvatelé Ústí 
nad Orlicí svým hlasováním rozhodnou, kdo 
tuto cenu získá. 
Více se dozvíte na webových stránkách města, 
Turistického informačního centra a na sociál-
ních sítích města.
Výtvarné práce podpoří osvětovou kampaň 
města za třídění odpadu.

-DP-

Výtvarná soutěž zná vítěze
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Jiří Tomášek vede Základní uměleckou školu 
Jaroslava Kociana již třicátým čtvrtým rokem. 
Letošní školní rok 2022/2023 pro něj bude 
hodně výjimečný. Je totiž poslední na pozici 
ředitele ZUŠ. Umělecké školství však po čty-
řicetileté praxi rozhodně nepověsí na hřebík, 
stejně jako své další aktivity hlavně ve světě 
hudby. „Chci dál pracovat a pracovat naplno, 
protože jinak to ani neumím,“ řekl Jiří Tomášek 
v rozhovoru.
 
Obrovskou zkouškou pro základní umělecké 
školství byla dvě covidová léta. Pociťujete 
jejich dopad ještě teď, v  novém školním 
roce?
Určitě, s dopady epidemie koronaviru se pere 
celé školství. Naše škola je vázaná na praktické 
činnosti a řekl bych, že regenerace probíhá 
rychleji. Mám velkou radost, že k 1. září tohoto 
roku se počet našich žáků zvedl a podařilo se 
nám opět přehoupnout přes číslo 800, což je 
velice dobrá vizitka této školy.

Daří se všem vyučovaným oborům?
I  když samozřejmě ta sinusoida není zcela 
pravidelná, obecně se dá říci, že se nám daří 
dobře, máme výsledky v soutěžích a držíme 
tradiční mimoškolní akce, které jsou veřejnosti 
naprosto známé jako stabilní součást kultury 
v našem městě. A stále vymýšlíme nové a nové 
projekty. Je to díky vynikajícímu týmu na této 
škole, který je schopen bezvadně spolupraco-
vat. Na to jsem velice hrdý.

Co vám v roce 2022 udělalo největší radost?
Generální rekonstrukce podlahy tanečního sálu. 
To byla věc, která mě velice trápila a jsem rád, 
že se nám ji podařilo dotáhnout do konce, 

abych školu mohl předat v naprostém pořádku 
novému řediteli. Bylo s tím velké martýrium, 
bohužel vše, co dnes souvisí se stavebními fir-
mami je nevyzpytatelné. Jsem rád, že se nám 
ve spolupráci s ostatními subjekty podařilo 
výuku v tanečním oboru překlenout a podržela 
nás i rodičovská veřejnost.

V letošním roce vás osobně čeká jedna zcela 
zásadní změna, odejdete z pozice ředitele 
Základní umělecké školy Jaroslava Koci-
ana. Stanovil jste si na zbytek školního roku 
nějaké úkoly?
Čím se člověk víc chystá na ukončení své mise, 
tím více jich vyskakuje. Nemám aspiraci na to, 
že zvládnu úplně všechno na sto procent, nic-
méně samozřejmě chci školu předat naprosto 
stabilizovanou a v dobré finanční kondici, aby 
s  tím nový ředitel neměl žádné problémy. 
V personálním obsazení jednotlivých oborů se 
v posledním desetiletí udělal velký kus práce. 
Mám velikou radost, že se podařilo dotáhnout 
i obnovu klavírního parku ve škole. Všechny 
klavíry a pianina, na které hrajeme, prošly buď 
generální opravou, nebo jsou nové. Ve škole 
máme pět nových křídel, což je úžasný úspěch 
a jsem velmi rád, že se to - samozřejmě s vel-
kou podporou našeho zřizovatele, města Ústí 
nad Orlicí - podařilo.

Lidé si zpravidla na penzi dělají velké plány, 
chtějí se pustit do všeho, na co nebyl čas. 
Máte taky takový seznam?
Zatím jsem neměl čas se rozhlédnout. Já jen 
cítím, jak to zpívá v  jedné písni Marta Kubi-
šová, že časy se mění. Dozrál jsem do stavu, 
kdy si říkám, že teď je ten správný čas předat 
vedení mladším lidem, kteří jsou vzdělaní, mají 
rozhled a hlavně energii, aby tuto školu vedli 
dál. Jsem přesvědčen, že je to dobré řešení 
a škole se bude dařit. Nicméně já samozřejmě 
nechci zůstat doma v křesle s rukama v klíně, 
to vůbec není mému naturelu vlastní. Chci 
pracovat a tvořit dál, mám spoustu nabídek 
a budu rád, když jako učitel budu této škole 
ještě hodně platný.

Když jste mluvil o misi, jak dlouhá vlastně 
byla?
S rodinou jsem se přestěhoval do Ústí nad 
Orlicí v roce 1988, tedy ještě v období soci-
alismu. Byl vypsán konkurz, který jsem na jaře 
roku 1988 vyhrál a 1. září nastoupil do školy. To 
místo bylo spojené s bytem, to byl také jeden 
z důvodů, proč jsme se pro Ústí rozhodli. Byt 
jsme dostali na sídlišti Hečmanda, jenže ta ještě 
nebyla v září hotová a my se nemohli přestěho-
vat. Až do listopadu jsem přebýval na tehdejší 

ubytovně v tělocvičně textilní průmyslovky. Byla 
to pionýrská doba.

S Ústím nad Orlicí jste se sžil rychle?
Velmi, to prostředí mně velice vyhovovalo, 
cítil jsem, že je to velmi kreativní terén a že 
lidé jsou tu otevření. Přestože jsem měl infor-
mace, že narazím na socialisticky utažený kraj, 
já ten pocit neměl. Naopak jsem cítil, jak lidé 
chtějí tvořit a dychtí po svobodě. Po roce 89 
se všechno úžasně uvolnilo a  jsem strašně 
rád, že jsem toho byl účasten, protože jsem 
tu potkal spoustu vynikajících lidí, které bych 
v Hradci Králové, odkud jsem přišel, nepotkal. 
Díky Kocianově houslové soutěži a Heranově 
violoncellové soutěži, díky Kruhu přátel hudby 
jsem se mohl potkávat s osobnostmi umělecké 
branže, a to mě velmi obohatilo.

Měnila se během let práce ředitele základní 
umělecké školy? Předpokládám, že hodně.
Neskutečně. Dva roky před Ústím nad Orlicí 
jsem řediteloval v Třebechovicích pod Orebem. 
To byla školička, která měla zhruba 150, 200 
dětí. Byl jsem tu ředitelem, zástupcem, sekre-
tářkou a hospodářkou dohromady. Všechno 
jsem si dělal sám a nabíral zkušenosti. V té 
době bylo všechno podstatně administrativně 
jednodušší, po počítačové erupci se to začalo 
komplikovat a řekl bych, že i úřední šiml začal 
řehtat každým rokem silněji a silněji.

Takže to, co zaznívá z jiných profesí, pře-
míra papírování, se děje i u vás v uměleckých 
školách?
To jde napříč společností a je udivující, že to 
nemá konce. Snad všechny profese si stěžují 
na to, že nejdříve musí dělat papíry a pak až 
vlastní práci, což mi přijde úděsné. Potýkají 
se s tím i rukodělné profese. Bohužel doba je 
taková a nezdá se, že by tomu byl konec. Je 
to i jednou z příčin, proč se dnes lidé cítí velice 
unaveni. Prostě je toho hodně.

Patřilo ke zlomovým okamžikům ve vaší 
práci ředitele ZUŠ přestěhování do vlastní 
nové budovy?
Rozhodně ano. Přijal jsem výzvu zakládajícího 
ředitele hudební školy v Ústí nad Orlicí pana 
Antonína Šimečka, což byla vynikající a velmi 
vážená osobnost, abych pro školu zajistil 
vlastní budovu. To byl sen všech generací 
učitelů a žáků, kteří do tehdejší Lidové školy 
umění Jaroslava Kociana chodili. Natrefil jsem 
na dobré politické osazení v Ústí nad Orlicí, 
paní poslankyni Veroniku Nedvědovou a pana 
starostu Jiřího Čepelku, kteří mi pomohli tuto 
vizi prosadit. Škola tehdy sídlila v Hernychově 

Mistr Jaroslav Kocian by ze své školy měl radost
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vile, která byla v rámci restitučního zákona vrá-
cena původnímu majiteli, a platili jsme vysoké 
nájemné. Byl jsem rád, že ministerstvo školství 
odsouhlasilo záměr výstavby nové budovy ZUŠ 
a mohli jsme na ni získat finanční prostředky.

Budova ZUŠ byla otevřena v  roce 2003 
a rozhodně patří mezi nejkrásnější stavby 
v Ústí nad Orlicí. Sama jsem se mohla pře-
svědčit, že nám ji přespolní závidí.
Samozřejmě se dmu pýchou, když se o naší 
budově hovoří. Je to díky vynikající práci pana 
architekta Karla Blanka, se kterým jsme spo-
lupracovali a strávili mnoho času nad tím, jak 
budovu pojmout a realizovat. A byly tu i další 
šťastné okolnosti, město dalo krásný pozemek 
v krásné části města. Samotné řešení - čtyřpod-
lažní dům s  odkazem na Kamila Roškota, 
dvěma křídly a centrálním traktem podobně 
jako u Roškotova divadla - je velmi zdařilé. Když 
k nám přijedou kolegové z různých typů škol 
v České republice, ale i ze zahraničí, jsou z naší 
budovy nadšení.

Tradice ústecké umělecké školy je opravdu 
dlouhá, začala se psát v roce 1939. Jakou 
perspektivu podle vás má umělecké školství, 
dnes v době internetu a počítačů, bude se 
rozvíjet dál?
Myslím si, že velmi dobrou. Podle odborníků má 
umělecká výchova veliký vliv na rozvoj intelektu 
a těší mě, že se o tom čím dál častěji mluví. 
Dá se očekávat, že veřejností bude tento typ 
výchovy stále žádanější. Kamenem úrazu je 
množství času, které se dnes v rodinách umě-
lecké výchově, tomu praktikování dovedností, 
zpravidla věnuje. Na západní civilizaci doléhá, 
že se máme hodně dobře, děti mají díky počí-
tačové technice, internetu, YouTube a všemu 
dalšímu hudbu a umění v konečné verzi kdykoliv 
k dispozici, aniž by se musely snažit. Mezi učiteli 
základních uměleckých škol se dnes traduje, že 
první, na koho musíme cílit, přesvědčovat a zís-
kat na svou stranu jsou rodiče. Je důležité, aby 
věděli, co se ve škole konkrétně děje, co s dětmi 
chceme podnikat a  jaké možnosti máme. 

Potřebujeme, aby nás doma podpořili, protože 
jedna či dvě vyučovací hodiny týdně zázrak neu-
dělají. Když se budete jednu či dvě hodiny týdně 
učit cizí jazyk, taky se ho nenaučíte. Je potřeba 
ho praktikovat častěji. Některé děti mají různé 
problémy s předponou dis- a možná by mnohé 
dis- zmizelo, kdyby se praktikovalo více. Když 
za našich mladých let někdo neuměl číst, příkaz 
zněl jasně: číst a číst. Nemohu se učit, když 
neumím dobře číst. Problémy jdou odstranit, 
ale ne bez vydání určité energie.
Přesunuli jsme zodpovědnost za výchovu dětí 
na různé instituce, především na školy a zapo-
mínáme, že první a  konečná distance jsou 
rodiče, rodina. Trošku nás to dohání, protože 
problémy v rodinách jsou vážné a silně dopadají 
i na děti. Velmi pozitivně, až s léčivým účinkem 
může na děti působit umělecká výchova. A jsme 
zase u určitého penza energie, které se musí 
vložit. Pro rodiče to znamená učit se s dětmi, 
poslouchat je, věnovat jim svou pozornost. Vést 
je k tomu, že každodenní kontakt s hudebním 
nástrojem nebo s jinou uměleckou činností nás 
obohacuje. Než se dítě naučí zahrát písničku 
na klavír nebo na housle, vyžaduje to docela 
dost energie a soustředění. Soustředění je pro 
život nesmírně důležité. Bohužel válčíme s tím, 
že děti dlouhé hodiny tráví na mobilu nebo na 
počítačích, tak dlouho, že nakonec převládne 
únava až i určité depresivní stavy. To by si rodiče 
měli uvědomovat a hlavně limitovat čas, který 
děti ve virtuálním světě tráví.

Je učitel hrdý, když si jeho absolvent zvolí 
vyučovaný obor za svou životní profesi?
Zaplaťpánbůh, i  já se mohu takovými žáky 
pochlubit. Prioritně nám však o  to nejde. 
Seriózně rodičům říct, vaše dcera, váš syn 
je předurčen k tomu, aby se živil uměním, je 
velká zodpovědnost. Předtím je třeba dlouhá 
geneze, roky testování, zda na to ten mladý člo-
věk má psychiku nebo dostatek vůle. Umělecký 
svět dnes umí být i velmi krutý a není lehké se 
v něm uživit. Proto pečlivě zvažuji, než takové 
dobrozdání rodičům dám. Pokud ano, pak je 
to po velmi zralé úvaze a dlouhém testování. 
Pochopitelně mám ale velkou radost, když se 
to podaří a mladí lidé jsou úspěšní.

Jak důležité jsou pro vás různé soutěže?
V našem typu školství se na ně nazírá velmi 
různorodě. Jedni to vidí jako velké zlo, osobní 
ambice a vysoké ego učitele. Já jsem velkým 
zastáncem soutěží, přátelských setkání na dob-
rovolné bázi, na kterých mají mladí lidé mož-
nost se potkat, společně si zahrát, vzájemně 
si ukázat, kde jsou a co umí. Vidím v tom spíše 
spolupráci než rozepři.
Před mnoha lety jsem však viděl i  druhou 
stránku mince, tu nepříjemnou. Dlouhé roky 
jsem pracoval v  týmu Kocianovy houslové 
soutěže a Heranovy violoncellové soutěže. Na 
těchto špičkových kláních byl na některé děti 
z východoevropských a asijských škol vyvíjen 
velký tlak, řekl bych až na samé hranici únos-
nosti. Za tím tvrdým vedením byla obrovská 

touha se dostat do světa a prosadit. Tohle 
období je už naštěstí za námi. Soutěže se dnes 
nesou v duchu spolupráce a srovnávání se.

Nesmíme opomenout, že ZUŠ Jaroslava 
Kociana je dějištěm těchto dvou velkých 
prestižních soutěží. Jistě je dobře, že se 
vloni po covidových omezeních opět naplno 
rozjely.
Mám z toho velkou radost. Přečkaly nelehkou 
covidovou dobu, což svědčí o  jejich kvalitě 
a dobrém vedení.

Na podzim jste v komunálních volbách získal 
tolik hlasů, že byste byl znovu zastupitelem 
města, kdybyste na tento post nerezignoval. 
Těší vás ta důvěra lidí?
Samozřejmě, že těší. Jsem aktivní nejen 
v profesním životě, ale i v tom civilním. Jsem 
docela pyšný, že jsem řadu let působil nejen 
jako zastupitel města, ale i jako člen rady města 
a na vlastní kůži pocítil, jaká je to zodpověd-
nost a mnohdy obtížná práce se starat o věci 
veřejné. Pomáhalo mi to však v náhledu na 
mou profesi a při komunikaci s mladými lidmi 
o věcech obecných, o principech, které jsou 
zásadními pilíři demokracie.
Vadí mi postoje některých politiků „Dejte nám 
svůj hlas a my se o vás postaráme“. Slýchávám 
to ze všech koutů celého politického spektra. 
Osobně mně velice vadí, že jsme rezignovali na 
to, aby se lidé starali o své věci, sami o sebe. 
Odjakživa se hlásím ke konzervativní pravicové 
politice a jsem toho názoru, že by se člověk měl 
dobře starat o své věci sám a v rámci toho sta-
rání se i o věci obecné: mít povědomí, zájem, 
komunikovat a snažit se pomáhat, protože bez 
pomoci se dnes společnost neobejde.
Podpora ústecké veřejnosti mě velmi těší 
a  věřím, že lidé vědí, že to nebyla žádná 
schválnost. Potřebuji si odpočinout, trošku si 
vydechnout a upravit svůj režim. Už mi bude 65 
let, měl jsem vážné problémy se zdravím, rád 
bych měl ještě nějakou energii na svá vnoučata 
a věci s tím související. Nicméně jak říkám, chci 
dál pracovat a pracovat naplno, protože jinak 
to ani neumím.

Vaše škola má v  názvu jméno Jaroslava 
Kociana. Myslíte, že kdyby viděl, jak si vede, 
měl by radost?
Mistra Jaroslava Kociana mám ve své kance-
láři nad sebou na obraze, vzhlíží na nás každý 
den. Byl špičkovým světovým hráčem na hou-
sle. Smyčcové nástroje jsou druhým největším 
oddělením naší školy, což je unikát. To je dnes 
nevídaná věc. Je to díky naprosto skvělé práci 
našich učitelů. Když se dnes rozhlédnete po 
českém základním uměleckém školství, uvi-
díte elektrofonické nástroje, klávesy nebo 
elektrické kytary, ale těch pravých krásných 
smyčcových nástrojů jako jsou housle, violy, 
violoncella a  kontrabasy je vidět mnohem 
méně. Jaroslav Kocian by z nás měl určitě 
velkou radost.

-DP-
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Anketa

Městu Ústí nad Orlicí a  jeho občanům přeji 
do roku 2023 radost a naději. Poslední roky 
nebyly jednoduché pro nikoho, ale věřím, že 
nás naučily radovat se z maličkostí a dívat se 
vpřed s nadějí. Tak přeji městu a skvělým lidem, 
kteří tu žijí, aby si udrželi schopnost se radovat 
z mrazem pomalovaných oken, první sněženky, 
milého setkání, vůně čerstvě upečeného chleba, 
vydatného spánku nebo z dobrého vtipu.

A pokud přece jen někdy starosti převáží nad 
radostmi, přeji neutuchající naději, že zase bude 
lépe, protože skutečně bude. Přeji si, abychom 
do roku 2023 vykročili s nadějí, že již konečně 
bude spíše rokem radosti než rokem zkoušek.

JUDr. Aneta Novotná
radní města

Milí spoluobčané, rád bych i já popřál společně 
s  ostatními kolegy radními Vám každému 
osobně do nového roku 2023 hodně zdraví, 
osobní spokojenosti a rodinné pohody v dnešní 
složité době. Městu Ústí nad Orlicí bych popřál, 
aby se dařilo uskutečňovat připravované pro-
jekty, které město posunou dále. 

Věřím, že pro nás, kteří zde trvale žijeme i pro 
návštěvníky našeho města budou tyto změny 
přínosem a přispějí tak ke kladnému hodno-
cení našeho města. Dále se těším na setkávání 
s Vámi při různých akcích, které ve městě pořá-
dáme a které též přispívají k dobré náladě.

Ing. Michal Kokula
radní města

Městu Ústí nad Orlicí bych chtěl do roku 2023 
samozřejmě popřát vše dobré. Ale realita onoho 
přání vždy bude taková, jak si město jeho obyva-
telé a nově zvolení představitelé dokážou udělat.
Všem našim milým a váženým spoluobčanům 
z Ústí nad Orlicí, z Hylvát, z Dukly, z Kerhartic, 
z Knapovce, z Černovíra, z Dolního a Horního 
Houžovce, z  Oldřichovic a  z  Václavova přeji 
zdraví, profesní i soukromou spokojenost, pře-
konání těžkostí i smutných událostí, které při-
náší sám život, nalézání radosti v obyčejných 
maličkostech a pochopení pro své okolí. Těm, 
kteří převzali odpovědnost ve prospěch druhých, 
přeji dostatek fyzických i duševních sil a empatie 
k realizaci potřebných úkolů, méně politiky, poli-
tikaření i planých řečí a více slušnosti, obzvláště 
v době, kdy se zdá, že pravda a láska o své místo 
v našem světě musí bojovat.

Matouš Pořický
místostarosta

Městu přeji pozitivně laděné občany. Starostí 
a obav je v každém jednotlivci dost a dost, takže 
cílem nás všech by mělo být vzájemné sdílení 
a šíření pozitivních zpráv. Stále se máme oproti 
jiným lidem nebo státům dobře, jen si tuto sku-
tečnost málo uvědomujeme, a proto si ji dosta-
tečně nevážíme. Říká se, že vše špatné je pro 
něco dobré, takže nepřestávejme být optimisty. 
Je to těžký úkol, ale jen na nás záleží, jestli je spl-
nitelný a do jaké míry. Všem obyvatelům našeho 
města přeji pevné zdraví a mír. Obojí zní jako 
otřepaná fráze, ale uplynulé roky nás přesvědčily, 
že obojí můžeme lehce ztrácet a těžko nabývat 
zpět. Takže připíjím na zdraví a na lásku!

Petr Hájek
starosta

Městu Ústí nad Orlicí, a zejména jeho občanům, 
bych rád popřál především pevné zdraví ve všech 
podobách. I když se kolikrát může zdát, že přání 
zdraví se stává frází, opak je pravdou. Každý zná 
ten pocit, pokud se jemu, nebo někomu blíz-
kému, zdraví nedostává. Nastávají jistá omezení, 
změna životního stylu, změna našich priorit. Pro 
spokojený život je zdraví to nejdůležitější. Zdraví 
je důležité i pro budoucí rozvoj našeho města. 
Zdraví je důležité pro vzájemné setkávání, komu-
nikaci, výměnu názorů a zároveň hledání společ-
ných cílů. Naše město i obyvatelé si zaslouží žít 
ve zdravém, krásném a úspěšném městě. Ve 
městě, kde se dobře žije, ve městě, kde to žije.

Jiří Preclík
místostarosta

Přeji, aby si občané svoji vánoční náladu, která 
je provázena obdarováváním, sounáležitostí, 
tolerantností a laskavostí přenesli do celého 
roku a aby tyto ušlechtilé city a vlastnosti nezů-
staly pouze v čase vánočním.

Pokud se nám všem podaří společně tohoto 
dosáhnout, bude naše město spokojené 
a radostné nejen o vánočních svátcích, ale i po 
celý nový rok.

Mgr. Pavel Svatoš
místostarosta

Radních města jsme se zeptali: Co byste městu Ústí nad Orlicí popřáli do roku 2023?  
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Anketa

Přeji všem, kteří v našem malebném městě 
bydlí, pracují či studují, aby se jim v Ústí dobře 
žilo. Našli zde všechny potřebné služby, které 
k spokojenému životu potřebují, příjemné pro-
středí k relaxaci, bohatý společenský život.
Přeji si, aby se nám v roce 2023 dařilo tento 
cíl plnit. Město aby velice uvážlivě a  odpo-
vědně hospodařilo a dokázalo dát dostatek 
prostředků a sil do rozvoje a budoucnosti Ústí 
nad Orlicí.

MUDr. Jiří Řezníček
radní města

Přeji městu, aby se mu dobře vedlo, nadále 
prosperovalo a zdařily se nám všechny naše 
naplánované akce směřující ke zkvalitnění 
života v našem městě. Přeji si, aby nové vedení 
města bylo k občanům vstřícné, komunikovalo 
s nimi a pomáhalo jim v současné složité době.
Občanům přeji jen to dobré, pevné zdraví, 
štěstí, životní pohodu a úspěchy jak v pracov-
ním, tak soukromém životě.

MUDr. Jan Skotálek
radní města

Rád bych popřál nejen Oušťákům do nového 
roku 2023 vše nejlepší, mnoho osobních i pra-
covních úspěchů, spokojenosti, štěstí, energii 
a hlavně pevné zdraví. Přál bych si, aby se cel-
ková nálada mezi lidmi vylepšila, abychom se 
k sobě chovali s úctou a bylo kolem nás vidět 
více radosti. Věřím, že se nám s novým vede-
ním města společně podaří naše Ústí nad Orlicí 
zase o kousek zlepšit a zpříjemnit v něm život.

František Velebný
radní města

Radních města jsme se zeptali: Co byste městu Ústí nad Orlicí popřáli do roku 2023?  

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se v evangelic-
kém kostele v Letohradě uskutečnilo poslední 
rozloučení s bývalým starostou našeho města 
a poslancem parlamentu Jiřím Čepelkou, který 
zemřel ve středu 16. listopadu 2022 ve věku 
69 let. Posledního rozloučení se kromě rodiny 
účastnila také řada spolupracovníků a přátel. 
Ústí nad Orlicí zde zastupoval starosta Petr 
Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclí-
kem a Pavlem Svatošem.
Jiří Čepelka se narodil v Ústí nad Orlicí v roce 
1953, v  zastupitelstvu města působil od 
roku 1994 až do září 2022. V  letech 1998 
až 2006 vykonával funkci starosty našeho 
města. Následně působil jako místostarosta. 
V letech 2006 až 2010 byl Jiří Čepelka poslan-
cem Poslanecké sněmovny PČR a působil také 
v zastupitelstvu Pardubického kraje.
Jiří Čepelka byl pochován na městském hřbi-
tově v Ústí nad Orlicí. Čest jeho památce.

-LP-

Ve středu 23.  listopadu se uskutečnilo na 
ústecké radnici první setkání vedení našeho 
města v  čele se starostou Petrem Hájkem 
a  vedení sousední České Třebové v  čele 
s  novým starostou Zdeňkem Řehákem. 
Zástupci obou měst hovořili o řadě společných 
témat po podzimních komunálních volbách. 
Konkrétně se diskutovalo o rozpočtech obou 
měst pro rok 2023, plánovaných investičních 

akcích, dopravě, školství, ale také o sociálních 
službách nebo péči o seniory.
Kromě starostů obou měst se setkání účast-
nily také nové českotřebovské místostarostky 
Zuzana Nejedlá a Petra Válková. Ústí nad Orlicí 
zastupovali místostarostové Jiří Preclík, Pavel 
Svatoš a Matouš Pořický.

-LP-

Poslední rozloučeníSetkání vedení ústecké a třebovské radnice
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Městská policie informuje

Krádež zboží
Dne 3. 11. 2022 krátce po 7.30 hodině vyjíž-
děli strážníci ke krádeži zboží do supermarketu 
v centru města. Bohužel narazili na stejného 
pachatele, kterého v předchozím měsíci řešili 
v jiném obchodě. Případ jsme tedy podobně 
jako předtím předali k dořešení kolegům z Poli-
cie ČR pro podezření z trestného činu krádeže.

Usměrňování dopravy
Dne 3. 11. 2022 v 8.30 hodin jsme usměrňo-
vali silniční provoz v ulici Lázeňská z důvodu 
dopravní nehody kamionu, abychom zajistili 
plynulý průjezd lokalitou a umožnili zadoku-
mentování okolností nehody Policií ČR.

Neutekl daleko
Dne 10. 11. 2022 v 11.15 hodin nám na tís-
ňovou linku oznámila zaměstnankyně super-
marketu v  centru města, že jim před chvílí 
z obchodu utekl muž, u něhož mají podezření, 
že zde odcizil zboží. Muže se díky kamerovému 
systému a předanému popisu podařilo vysle-
dovat až ke služebně městské policie, kde byl 
zadržen. Odcizené zboží měl u sebe. Po ztotož-
nění pachatele jsme ho předali kolegům z Poli-
cie ČR, protože u něho vyšlo následným prově-
řováním najevo, že je podezřelý z více krádeží.

Pomoc s otevřením vozidla
Ve dvou dnech po sobě 10. a 11. 11. 2022 se 
na nás obrátili dva řidiči se žádostí o pomoc při 
otevření svých zabouchnutých vozidel. V prv-
ním případě jsme díky místní znalosti mohli 
zprostředkovat otevření vozu automechani-
kem. Ke druhému případu již museli být přivo-

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s  Besi-
pem pro Pardubický kraj a Policií ČR připravilo 
24. listopadu druhý běh besedy pro studenty 
ústeckých středních škol s názvem Zpomal, 
dokud není skutečně pozdě. Beseda byla zamě-
řená na rychlou jízdu a nehodovost mladých 
řidičů. V rámci programu se studenti gymná-
zia dozvěděli, jaké faktory ovlivňují nehodovost, 
proč jezdí 86 procent z nás pravidelně nepři-
měřenou rychlostí nebo co znamená název 
dokumentu 13 MINUT, tedy ušetřený čas na 
trase Praha – Brno při nedodržování povolené 
rychlosti. Tato akce vychází z akčního plánu 
Komise prevence kriminality pro rok 2022 a je 
financována z rozpočtu města Ústí nad Orlicí. 
Více informací o projektu: 13minut.cz/.

-LP-

LISTOPAD 2022

Preventivní akce upozornila na rychlou jízdu

láni příslušníci Hasičského záchranného sboru 
ČR, jelikož se jednalo o naléhavou situaci, kdy 
uvnitř vozu zůstalo mladé mamince uvězněno 
její malé dítě.

Krádeže v prodejně
Od 11. 11. 2022 řešíme nahlášený případ opa-
kovaných krádeží v jedné z prodejen drogerie, 
z něhož je podezřelá jedna a tatáž osoba. Ve 
věci nám vedení prodejny poskytlo kamerové 
záznamy o průběhu krádeže. Výše škody dosa-
huje téměř 3 000 Kč.

Krádež jízdního kola
Dne 15. 11. 2022 nám v 16.30 hodin oznámil 
majitel jízdního kola, že ho ráno na vlakovém 
nádraží uzamkl a po návratu z cesty zjistil, že 
mu ho někdo z místa odcizil. Průběh krádeže 
máme k dispozici na zajištěných kamerových 
záznamech, které vyhodnocujeme, případem 
se dále zabýváme.

Nebezpečný strom
Dne 30. 11. 2022 odpoledne byli strážníci upo-
zorněni na nebezpečně nakloněný strom nad 
hlavní komunikací I/14 na rozhraní Ústí nad 
Orlicí a Dlouhé Třebové. Při obhlídce místa 
hlídka zjistila, že strom je ve stavu, kdy by mohl 
po pádu ohrozit projíždějící vozidla a ostatní 
účastníky silničního provozu. Byl proto nepro-
dleně vyrozuměn správce komunikace, který 
následně zajistil nápravu.

Prevence
V tomto měsíci jsme opět zahájili pravidelné 
návštěvy místních základních škol. Kromě 

besed se školáky jsme se setkali i  s  dětmi 
docházejícími do nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež KAMIN. Představili jsme jim 
práci městské policie, ukázali součásti výstroje 
a  výzbroje nezbytné pro plnění jejích úkolů 
a odpovídali na zvídavé otázky.
Preventivně bychom chtěli v  nadcházejí-
cím období adventu, předvánočních příprav 
a nákupů upozornit, aby občané, zejména ti 
starší, dbali zvýšené opatrnosti v obchodech 
nebo na místech s  větší koncentrací osob. 
Nenechávejte své kabelky nebo tašky s cen-
nostmi bez dozoru, byť jen na krátký okamžik. 
Klíče, peněženky nebo doklady noste oddě-
leně – nejlépe ve vnitřních kapsách oděvů nebo 
spodních částech tašek. Při používání platební 
karty neponechávejte PIN kód v její blízkosti.
Pozor si dávejte rovněž, pokud byste chtěli po 
oslovení přispět do veřejné sbírky, které bývají 
právě v této době pořádány zejména z chari-
tativních důvodů na pomoc osobám v nouzi, 
postiženým apod. Osoba, která vás osloví, by 
měla být starší 15 let, plně svéprávná a na 
požádání musí předložit kopii osvědčení kraj-
ského úřadu, který sbírku povolil, a plnou moc 
právnické osoby, která sbírku pořádá. Pokud 
se vybírají peníze do pokladniček, musí být 
zapečetěné obecním úřadem a v případě, že 
jich je více, i očíslovány. Podrobnější informace 
naleznete v zákoně č. 117/2001 Sb., o veřej-
ných sbírkách. V případě zjištění podezřelých 
okolností nás můžete vyrozumět na tísňové 
lince 156.

Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-

-policie-informuje
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PF 2023 z Výsluní
Adventní čas, který otvírá srdíčka mezi lidmi 
a všechny spojuje vánočním kouzlem, je již 
za námi, přesto bychom chtěli popřát všem 
mnoho zdraví, štěstí, klidu a pohody. Ať je nám 
společně dobře v našem krásném městě, ať se 
radujeme při společných setkáních na koncertě, 
v divadle, anebo jen tak – při sousedském potla-
chu. Těšíme se na nový rok 2023 a věříme, že 
bude lepší a krásnější než rok minulý.

Děti a kolektiv 
mateřské školy Na Výsluní

Konec roku byl na naší škole „příjemně hek-
tický“. Začátkem prosince nás navštívila měst-
ská policie. Jednalo se opět o milé a vítané 
setkání, protože strážníci přichází vždy pre-
ventivně. Po krátkém zopakování toho, co si 
děti pamatují z předešlého setkání, se paní poli-
cistka rozpovídala o tom, jak se chovat a co 
dělat při setkání s cizími lidmi, komu otevřít 
a jak správně reagovat. Příklady z praxe děti 
velmi zaujaly a samy pak říkaly, proč se osoby 
zachovaly špatně a jak by to mělo správně být.
V prosinci jsme také zahájili kurz bruslení, který 
bude pokračovat každý pátek až do konce 
ledna. Malí sportovci se seznámí s pohybem 
na ledě a ti větší si zdokonalí svoji techniku. 
Závěrem možná dojde i na ledové hry a sou-
těžní klání.
Koncem prosince děti z tanečně-dramatického 
kroužku navštívily pečovatelský dům, kde jeho 
obyvatele potěšily bohatým programem. Vyvr-
cholením bylo jako vždy společné zpívání koled 
a rozdání drobných dárečků, které si děti pro 
seniory připravily.
Velká školní soutěž – „Ukaž svůj talent“, pro-
běhla již tradičně poslední prosincový školní 
den a  opět přinesla nečekaná překvapení 
ve formě zajímavých vystoupení. Všichni ale 
v tento den bedlivě napínali ouška, aby nepřes-
lechli zvoneček, který pozval všechny přítomné 

k slavnostně zářícímu stromku s připravenými 
dárečky. Společným zpěvem vánočních koled 
jsme se tak ve škole rozloučili s rokem 2022. 
Do toho nového roku přejeme všem hlavně 
hodně zdraví, pohody a radostných zážitků.

Žáci a zaměstnanci ZŠ Kerhartice

Konec roku ve školní družině
V měsíci listopadu jsme si užili Týden tvořivé 
fantazie (městský projekt). S radostí a nadše-
ním se děti pustily do výroby svíček, malování 
na sklo a keramiku, šití polštářků, zdobení tašek 
a krásných ozdob na stromeček.
Čekání na Vánoce jsme si krátili návštěvami 
adventních programů v  kostele. Děkujeme 
farnímu týmu za krásně připravený program.

Dagmar Kapounová

Hour of Code
V duchu programování se v naší škole nesl 
8. prosinec. Lekce s populárními postavičkami 
z Minecraftu, Frozen nebo Star Wars naši žáci 
mohli absolvovat v rámci tradiční Hodiny kódu, 
akce, která se v prosinci koná po celém světě. 
Chce ukázat, že programování je zábava a jeho 
základy zvládne opravdu každý. V odpoledních 
hodinách jsme pak vyvenčili všechny roboty, 
které máme ve škole aktuálně k dispozici. Svá 
stanoviště tu našli Ozoboti, Blueboti, Micro:biti 
i deskovka Scottie Go. Tak zase za rok!

Kateřina Kapounová

Dovolte mi zde poděkovat všem zaměstnan-
cům a žákům školy, kteří se podíleli na přípra-
vách a realizaci akcí během celého adventu. 
Pevně věřím, že jste si spolu s námi tuto neza-
měnitelnou atmosféru užili.
Tato již tradiční setkání prospívají upevňování 
vztahů mezi lidmi a vznikají během nich i další 
nové vazby obohacující naše životy. V posled-
ním měsíci roku, kdy vše spěje k  jistému 
závěru a zažíváme ještě více shonu a stresu 
než obvykle, je nezbytně nutné, abychom se 
dokázali alespoň občas zastavit a vnímat pří-
tomný okamžik. 

Těší mě, že prostřednictvím prosincových akcí 
naší školy se nám podařilo zpříjemnit Vám kon-
čící rok, a věřím, že se ve zdraví a radosti opět 
budeme scházet i po celý nový rok.
Jménem všech zaměstnanců naší školy Vám 
přeji, abyste rok 2023 prožili šťastně a spoko-
jeně.

Martin Falta

První pololetí uteklo jako voda a my 
máme za sebou spoustu krásných akcí
Starší žáci se účastnili projektových dní - Jak se 
staví les a Jak to chodí v lese. Navštívili Choceň-
skou mlékárnu, Rieter CZ s.r.o. a Střední školu 
a základní školu v Žamberku, kde se seznámili 
se zednickým řemeslem. Jako každoročně jsme 
pořádali Dýňový den, plný soutěží, her, strašidel 
a odměn, které pro nás upekli a přichystali žáci 
praktické školy dvouleté. Na Dýňovém dni jsme 
přivítali polské kamarády z  partnerské školy 
Dlugopole-Zdrój. My jsme se za nimi do Polska 
vydali na Mikuláše.  Dramatický kroužek HASIMA 
úspěšně prezentoval své vystoupení na přehlídce 
dramatických souborů Kukátko v Moravské Tře-
bové. V prosinci mohli rodiče žáků keramického 
kroužku vidět práci svých dětí na prodejní výstavě 
v keramické dílně. Děti své rodiče rády provedly 
dílnou, ukázaly jim své výrobky (keramické dýně, 
houby, misky, ryby, anděly a vánoční skřítky). 
Náramně jsme si to užili s šálkem výborné kávy, 
teplého čaje a troškou cukroví.
Společně se Zahradnictvím Šťastný si děti mohly 
vyrobit svícny pro nadcházející advent. Tímto 
děkujeme Zahradnictví Šťastný, že nám zachová-
vají přízeň. Poděkování také patří p. Pavlu Urba-
novi z Hrádku, který nám každoročně dodává 
vánoční strom, který žáci společně bohatě 
ozdobí a těší se z něj po celé vánoční svátky. 
V rámci adventu jsme si i my dopřáli vánoční výlet 
do Prahy spojený s plavbou po Vltavě. Zúčastnili 
jsme se adventních trhů i vánoční výstavy ČČK. 
Prezentovali jsme se na nejedné burze škol v Par-
dubickém kraji. Nově na škole vydáváme čtvrtlet-
ník Školní plátek. Podílí se na něm všechny třídy 
svými příspěvky a fotografiemi.
Děkujeme všem žákům, rodičům, pedagogům 
a přátelům školy. Děkujeme městu Ústí nad Orlicí 
za podporu.
Přejeme všem pevné zdraví a úspěšný rok 2023.

Pedagogové školy

Mateřská škola Na výsluní

Základní škola Kerhartice

Základní škola Bratří ČapkůSpeciální ZŠ, MŠ 
a praktická škola

Inzerce
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Den otevřených dveří
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad 
Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí 
pořádá v sobotu 21. ledna 2023 od 8 do 13 
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech 
prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici a ate-
liérové části ve Špindlerově ulici.

Bližší informace na:
ssup.cz nebo +420465518111.

Informace o studiu možno získat kdykoliv po 
domluvě (telefon, e-mail)

Modely / malba / plastika
4. 1.–31. 1. | Malá scéna
Výstava výtvarného oboru ZUŠ. Vernisáž se 
uskuteční 4. ledna v 17.00 hodin.

Hudební besídka
Po 9. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní přehrávka
Út 17. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál
Klavírní třída Cecilie Pecháčkové.

Klavírní setkání III.
Čt 19. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní přehrávka
Pá 20. 1. | 17.00 hodin
Klavírní třída Věry Němcové.

Hudební besídka
Po 23. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál

Zimní tancovánky
Út 24. 1. | 16.00 a 17.00 hodin |taneční sál
Žáci tanečního oboru pod vedením Hany Hýbalové.
16.00 hodin - pro rodiče PTV,1./I. a 4./I.
17.00 hodin - pro rodiče 7./I. a II. stupně

Třídní přehrávka
Út 24. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál
Houslová třída Miluše Barvínkové.

Třídní přehrávka
Čt 26. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál
Klavírní třída Miroslava Němce.

Třídní přehrávky
Po 30. 1. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídy bicích nástrojů Lindy Gregarové.

POZVÁNKA NA PLES
Zveme Vás na již tradiční 4. Reprezentační 
ples naší školy, který se uskuteční v sobotu 
25. 2. od 19 hodin v Kulturním domě.
K tanci i poslechu zahraje Black Band, Korona-
vanka a Tiger Swing.
O předtančení se postará taneční oddělení naší 
školy a nebude chybět ani překvapení, o které 
se postará výtvarné oddělení.
Vstupenky budou v předprodeji od prosince 
v kanceláři školy. Vstupné 250,– Kč.

Těšíme se na Vás.

Prosinec byl v ZUŠ náročný
V předvánočním čase uspořádala naše škola 
nespočet akcí. Žáci naší školy se zapojili do 
vánočních koncertů i představení. Adventní čas 
zahájil Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek zpíváním 
na ústeckém náměstí při rozsvěcení vánočního 
stromku. Svými dalšími vystoupeními se pak 
představil v Němčí a Dlouhé Třebové, na třídní 
besídce nebo na vánočním koncertě v Měst-
ském muzeu společně s pěveckým sborem 
Alou Vivat. Čekanky, mladší oddělení Čtyř-
lístku, zpívaly v České Třebové a Velké Skrov-
nici, představily se na samostatném vánočním 
koncertu a nechyběly ani na tradiční vánoční 
hudební besídce školy. Celé prosincové zpívání 
vyvrcholilo společným koncertem všech sborů 
poslední den před vánočními prázdninami, 
v jehož programu nechyběl sbor nejmladších 
dětí z přípravného oddělení Sluníčka.

Tradiční akcí naší školy jsou Vánoční koncer-
tíky pro děti z mateřských a základních škol. 
Na velice pestrém programu se podíleli kromě 
pěveckého oddělení i žáci z tanečního oddě-
lení a literárně – dramatického oboru. Poslední 

zmínění nazkoušeli pohádku Jiřího Zajíčka 
Zapeklité Vánoce. Tuto pohádku pak ještě před-
stavili široké veřejnosti ve svém samostatném 
výstupu.

Taneční obor školy se první prosincový týden 
konečně dočkal nové podlahy v tanečním sále 
školy. Nic tedy nebránilo, aby proběhly pravi-
delné Zimní tancovánky a  Adventní recitál. 
V tanečním oddělení nemůžeme zapomenout 
na tradiční Živý betlém v parku u kostela, který 
vídáme vždy na druhý svátek vánoční.

Hudební obor také nebyl pozadu. Vybraní 
sólisté i komorní soubory vystoupili na Milukáš-
ské a Vánoční hudební besídce, vyjeli společně 
s pěveckými sbory do Dlouhé Třebové a Velké 
Skrovnice. V průběhu celého adventního času 
se konaly třídní přehrávky jednotlivých nástro-
jových tříd v koncertním sále školy, bubeníci 
si vánočně zabubnovali v Popráči a soubor 
bicích nástrojů Co-Bo-Drums pobavil v Říč-
kách v Orlickém Podhůří. Smyčcový soubor 
Kocianek obohatil adventní náladu v koncert-
ním sále školy.

Dovolte nám, abychom za celý náročný, ale 
krásný prosinec poděkovali hlavně všem účin-
kujícím žákům, protože bez nich by to opravdu 
nešlo. Dále pak velké díky patří jejich rodičům 
za podporu a v neposlední řadě jejich peda-
gogům za přípravu a dramaturgii jednotlivých 
vystoupení.

Přejeme vše dobré v novém roce 2023…

Linda Gregarová
předsedkyně Umělecké rady 

ZUŠ Jaroslava Kociana

Střední škola 
uměleckoprůmyslová

ZUŠ Jaroslava Kociana

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci!
Je to jen pár chvil, kdy začal nový kalendářní 
rok. S novým datem přicházejí také předsevzetí 
a odhodlání je opravdu splnit.
Tak je tomu i v naší škole. Chtěli bychom, aby 
se u nás žákům líbilo, do školy se těšili, vlastní 
vzdělávání je bavilo a dávalo jim smysl.
Našimi hlavními prioritami je navázat na kvalitní 
výukový proces doplněný o školní akce, které 
se nám daří, jsou oblíbené u  žáků i  rodičů. 
Snažíme se stále zlepšovat, naplňovat tak náš 
vzdělávací program Škola pro život, přibližovat 
výuku co nejvíce reálnému životu.
Škola je vzdělávací a výchovná instituce. Je 
potřeba si však uvědomit, že základ výchovy 
je v rodinách, škola nemůže rodinu trvale nahra-
zovat. V tomto směru bych rád poděkoval rodi-
čům za jejich spolupráci.

Motivujícím prvkem ve vzdělávání žáka je peda-
gog. Mnohý učitel si při své činnosti připadá 
jako Don Quijote de la Mancha, který bojuje 
s větrnými mlýny. Role učitele v dnešní době 
není snadná, ale jistě mi dáte za pravdu, že 
je důležitá, nenahraditelná a důstojná. Jsem 
hrdý na celou řadu skutečných pedagogických 
osobností, které na škole působí. Vzdělávací 
kvality pedagoga se neprojevují jen ve třídě, ale 
mnohdy ovlivňují žáka i v jeho dalším životě.
Dnešní svět vyžaduje čím dál komplexnější 
vzdělání, vzdělání vyžaduje čím dál větší práci. 
Je toho mnoho, co bychom měli udělat. Udě-
lejme to brzy a kvalitně!
Do nového roku nám přeji hodně zdraví, štěstí, 
chuti do práce a radost z dosažených výsledků.

Mgr. Bc. Radek Škarka

Základní škola Komenského
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Soutěže
V mezinárodní soutěži Fyziklání online nejlépe 
uspěl tým v kat. B - 9. místo v ČR: Viktor Adá-
mek, Bartoloměj Osoha, Martin Kalista, Václav 
Novotný a Josef Blažek (7. B). V kat. A byl tým 
33. v ČR: Markéta Moláčková (8. B), Klára Faj-
tová, Albert Dřímal, Daniel Toppisch a Michal 
Krupa (4. A). Převažovaly však soutěže spor-
tovní. Stolní tenisté Alexander Hlavsa (8. B), 
Michal Krupa (4. A), Jakub Svojanovský (7. B), 
David Kulda (6. B) vyhráli kraj! Florbalisté v kat. 
III a V vyhráli okrskové kolo, v kat. III pak druzí 
v okrese, v kat. IV skončili v okrsku druzí. Fut-
salisté v okrsku třetí. Šachisté čtvrtí v okrese. 
A basketbalistky (4. A – Táňa Bartáčková, Lucie 
Krejzová, 8. B – Karolína Kovářová, Vendula 
Saňáková, Áťa Dudlů, 4. B – Ema Zabranská, 
Johana Blaško) vyhrály okres a z kraje přivezly 
stříbro! Školní softbalový turnaj ovládla 7. B.

Podzimní oslavy
V listopadu jsme se po covidových omezeních 
naplno vrátili k tradičním akcím – uspořádali 
jsme maturitní ples a Dny otevřených dveří. 
Nově proběhly oslavy Dne studentstva: pro-
jektové dny, kdy byli žáci od primy až do 2. roč. 
nalosováni do 15 věkově smíšených skupin, 
v rámci nichž se seznámili a zpracovali vyloso-
vané téma, to pak předvedli v divadle. Většinou 
se drželi tvorby divadelních scének, ale objevilo 
se i video, prezentace, výtvarný projekt, pásmo 
poezie. 
Do příštího roku máme o  čem přemýš-
let. Lenka Pražáková s  žáky zorganizovala  
2. ročník sbírky ke Dni válečných veteránů, 
školu zaplavily vlčí máky. 

Mgr. Pavel Holásek

Vánoční atmosféru ladili 8. prosince na ZŠ Tře-
bovská v Hylvátech. Rodiče, prarodiče a děti 
si našli čas a přišli strávit odpoledne a pod-
večer vánočním tvořením. Společnými silami 
vznikaly ozdoby, svícny, šperky a řada dalších 
vánočních dekorací. Před školou bylo připra-
veno také občerstvení s horkým čajem či sva-
řákem. Součástí tvořivého odpoledne bylo také 
hudební vystoupení dětí před školou.

-LP-

Další ročník oblíbené předvánoční akce „Vánoce 
Na Štěpnici“ uspořádala 1. prosince ZŠ Komen-
ského v budově svého I. stupně. Výstava spo-
jená s jarmarkem výrobků žáků prvního stupně 
školy měla opět velký úspěch. 
Během odpoledne sem mířily zástupy návštěv-
níků a u prodejních stánků se střídali rodiče 
s dětmi, kteří se na výrobě dárků podíleli. Výtě-
žek z prodeje použijí jednotlivé třídy na spo-
lečně pořádané akce.

-LP-

SŠA se otevře veřejnosti
Střední škola automobilní v  Ústí nad Orlicí 
pořádá ve všech prostorách školy na Dukle 
a v areálu praktické výuky v Hylvátech v sobotu 
14. ledna 2023 od 9.00 do 13.00 hodin 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zveme všechny zájemce o  studium těchto 
oborů:

• autotronik (maturitní studium)
• autotronik + autoelektrikář (maturitní stu-

dium s výučním listem)
• dopravní prostředky (maturitní studium, 

vhodné i pro dívky)
• průmyslová ekologie (maturitní studium, 

vhodné i pro dívky)
• karosář (učební obor)
• autolakýrník (učební obor)
• autoelektrikář (učební obor)
• mechanik opravář motorových vozidel 

(učební obor)

Podrobnější informace o studijních oborech na 
Střední škole automobilní naleznete na: 
skola-auto.cz.

Leden v Miláně - studenti z automo-
bilní školy v Itálii

Stejně jako před 5 lety, začíná v naší automo-
bilní škole nový cyklus stáží v rámci Erasmu+. 
Naše studenty čekají postupně evropská města 
- italské Miláno, maďarská Budapešť, rakouská 
Vídeň a závěr proběhne opět ve slunné španěl-
ské Barceloně.
Tento cyklus odborných stáží začíná v lednu 
v Miláně, kam vyrazí 10 žáků z oborů dopravní 
prostředky, autotronik, autoelektrikář a mecha-
nik opravář motorových vozidel.
Díky tomuto pracovnímu pobytu poznají reálné 
požadavky firem v jiném kulturním prostředí, 
jiný způsob života obyčejných lidí na severu 
Itálie, což povede k  rozšíření obzorů žáků 
i pohledu na studovaný obor. 

Součástí bude i  poznání atraktivních míst 
samotného města, nebo blízkého okolí, např. 
muzea Alfa Romeo, závodního okruhu F1 
v Monze, nebo sbírek umění s obrazy Leonarda 
da Vinci.

Již od září se studenti nejen těšili, ale také 
se pilně připravovali. Probíhal jazykový kurz, 
zájemci mohli vypilovat konverzaci ve speciálně 
připravených konzultacích, před nimi je beseda, 
na níž se přímo dozvědí detaily k  odjezdu, 
pobytu i pracovnímu zařazení ve firmách.
Takže držíme palce, ať se jejich stáž vydaří 
stejně jako ty v předchozích letech.

Aleš Odehnal
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Gymnázium Vánoční tvoření ZŠ Třebovská

Vánoce Na Štěpnici

Střední škola automobilní
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1. ledna 08.30 hodin Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie kostel Nanebevzetí Panny Marie www.farnostuo.cz

11.10 hodin Mše svatá Hylváty, kaple sv. Anny www.farnostuo.cz

16.00 hodin Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo, film Malá scéna www.msuo.cz

Cukr, káva, limonáda… , výstava, do 15.1. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Pestrobarevný život B. Langa, výstava, do 22. ledna Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Hernychovy děti, výstava, do 15. ledna Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Expozice betlémů, výstava, do 2.2. Městské muzeum www.muzeum-uo.cz

Jan Křtitel Kunstovný, výstava, do 29.1. Galerie pod radnicí www.muzeum-uo.cz

Tcha-wan II. Část, výstava fotografií, do 31.1. Český červený kříž www.cckuo.cz

2. ledna Tavení skla dřevem, výstava, do 25.2. Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin Avatar: The Way Of Water, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

3. ledna 19.30 hodin Princezna zakletá v čase 2, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

4. ledna 16.00-17.30 hodin Galerijní kroužek Galerie pod radnicí www.muzeum-uo.cz

17.00 hodin Výstava žáků ZUŠ J. Kociana, vernisáž Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Úsměv, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

5. ledna 19.00 hodin Blízko, film Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Piagry, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

6. ledna 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně-Tří králů kostel Nanebevzetí Panny Marie www.farnostuo.cz

19.30 hodin Oběť, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

7. ledna 16.00 hodin Avatar: The Way Of ater, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Operace Fortune. Ruse De Guerre, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

8. ledna 10.00 hodin  O Jankovi a jeho výdělcích, pohádka Malá scéna www.msuo.cz

16.00 hodin Avatar: The Way Of Water, film 3D Kino Máj www.klubcentrum.cz

17.00 hodin Tříkrálový koncert kostel Nanebevzetí Panny Marie www.uo.charita.cz

19.30 hodin Oběť, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

9. ledna 10.00 hodin Bookstart Mini, setkání nad knihami Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin Bookstart Junior, setkání nad knihami Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00 hodin Hudební besídka ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Princ Mamánek, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

10. ledna 19.30 hodin Adam Ondra: Posunout hranice, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

11. ledna 10.00 hodin Výrobky z pryskyřice, výtvarná dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

14.30 hodin BUKO, Senior kino Kino Máj www.klubcentrum.cz

17.00 hodin Tavení skla dřevem, vernisáž výstavy Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin M. Grambová, zaklad. krajkářství ve Vamberku, AVČ Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin Tizian - říše barev, dokument Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Krásné bytosti, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

12. ledna 08.15 hodin Od muzea k muzeu, Litomyšl Český červený kříž www.cckuo.cz

19.30 hodin Až zařve lev, film                                                       Kino Máj www.klubcentrum.cz

13. ledna 19.30 hodin M3GAN, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

14. ledna 09.00-13.00 hodin Den otevřených dveří Střední škola automobilní, dílny v Hylvátech www.skola-auto.cz

09.00-11 hodin Vzdušná akrobacie, workshop pro dospělé DDM Duha www. ddm-usti.cz

19.30 hodin Jak důležité je mít Filipa, DS Vicena Roškotovo divadlo www.vicena.cz

15. ledna 17.00 hodin Princezna zakletá v čase 2, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

Více informací na ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec)
můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
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19.30 hodin Operace Fortune: Ruse De Guerre, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

16. ledna 19.30 hodin Vánoční příběh, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

17. ledna 15.00 hodin  Cestopisné povídání, Tchaj-Wan Český červený kříž www.cckuo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka klavírní třídy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00 hodin Umělci rudolfinské Prahy, přednáška Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Kino naslepo Kino Máj www.klubcentrum.cz

18. ledna 10.00 hodin Strachy, fobie a úzkosti u dětí, seminář RC Srdíčko tel.: 604 313 249

16.00-17.30 hodin Muzejní kroužek Městské muzeum www. muzeum-uo.cz

19.00 hodin Tajemná Barma, cestopisná přednáška Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

19. ledna 09.00 hodin Akademie 2023 Kulturní dům www.klubcentrum.cz

16.00 hodin Hrajeme si s loutkovým divadélkem, pro děti do 8 let Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00 hodin Klavírní setkání III. ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.00 hodin Prolomit vlny, film Malá scéna www.msuo.cz

19.30 hodin Přání k narozeninám, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

20. ledna 14.00-15.30 hodin Plavání nejen pro členy SK Senior klub tel.: 734 188 853

14.00 hodin Společenské hry-nejen Bingo jídelna CSP, Na plání 1434 www.cckuo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka klavírní třídy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Babylon, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

21. ledna 08.00-13.00 hodin Den otevřených dveří Střední škola uměleckoprůmyslová www.ssup.cz

15.00 hodin Mami, už tam budem?, pohádka pro děti Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Přání k narozeninám, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

22. ledna 17.00 hodin Zoubková víla, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin M3GAN, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

23. ledna 17.00 hodin Hudební besídka ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Grand Prix, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

24. ledna 16.00 hodin Zimní tancovánky ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

17.00 hodin Zimní tancovánky ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka houslové třídy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

18.00-20.00 hodin Dům, který postavilo stříbro, ekonomická přednáška Malá scéna www.goldengate.cz

25. ledna 9.00-11.30 hodin Meňárna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.00 hodin Rakousko s dětmi, cestopis Malá scéna www.msuo.cz

26. ledna 12.30 hodin Běžky nebo pěšky, turistika, běžky Senior klub tel.: 722 475 132

14.00 hodin Šikovné ručičky-batika na hedvábí jídelna CSP, Na pláni 1343 www.cckuo.cz

15.30-16.30 hodin Čtenářský klub zaBOOKem Junior Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00-18.00 hodin Čtenářský klub zaBOOKem Teenage Městská knihovna www.knihovna-uo.cz

17.00 hodin Třídní přehrávka klavírní třídy ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Víly z Inisherinu, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

27. ledna 19.30 hodin Velké lásky v malém hotelu, divadlo Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz

28. ledna 17.00 hodin Kocour v botách, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Přání k narozeninám, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

29. ledna 17.00 hodin Princezna zakletá v čase 2, film Kino Máj www.klubcentrum.cz

19.30 hodin Ve znamení býka, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

30. ledna 10.00 hodin Dejme dětem svou péči, beseda RC Srdíčko tel.: 604 31 3249

17.00 hodin Třídní přehrávky třídy bicích nástrojů ZUŠ J. Kociana www.zusuo.cz

19.30 hodin Ve znamení býka, film * Kino Máj www.klubcentrum.cz

31. ledna 19.30 hodin Světový tenor Paolo Lardizzone, koncert Roškotovo divadlo www.klubcentrum.cz
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Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den 
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) 
na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pra-
covní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior 
dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 840, Infor-
mačním centru města Ústí nad Orlicí (budova 
radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – 
provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje 
a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT
Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum 
pro seniory a nejen pro ně, akce jsou určeny 
široké veřejnosti. Bližší informace o akcích Cen-
tra pro život na cckuo.cz.
Změna programu Centra pro život vyhrazena.

Tchaj-wan II.
1.–31. 1. | výstava fotografií
Druhá část výstavy fotografií Bohuše Hácové. 
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na 
tel. 775 112 998 nebo v  době přítomnosti 
zaměstnanců OS ČČK a  při akcích centra. 
Budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 
840, vstup zdarma.

Od muzea k muzeu
12. 1. | 8.15 hodin

V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí 
v našem regionu. Jako dvanácté je Regionální 
muzeum Litomyšl. Přihlásit se můžete na tel. 
775 112 998 nebo každé pondělí od 9.30 do 
15.30 hodin na OS ČČK (ošacovací středisko). 
Sraz v  uvedenou hodinu na autobusovém 
nádraží v Ústí nad Orlicí. Pro přihlášené účast-
níky vstupné do muzea ZDARMA, doprava 10,– 
Kč / osoba.

Cestopisné povídání
17. 1. | 15.00 hodin
Budeme si povídat s paní Bohuší Hácovou o její 
cestě po Tchaj-wanu. Budova OS ČČK Ústí nad 
Orlicí, Kopeckého 840. Vstupné dobrovolné.

Společenské hry – nejen BINGO
20. 1. | 14.00 hodin
Přijďte si zahrát velmi oblíbenou a nenáročnou 
společenskou hru BINGO, pro vítěze je připra-
vena cena. Budou připraveny i další společen-
ské hry. Akce se koná v jídelně Centra sociální 
péče města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1434, 
budova Penzionu). Káva i vstup zdarma.

Šikovné ručičky – Batika na hedvábí
26. 1. | 14.00 hodin
Akce se koná v  jídelně Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1343, 
budova Penzionu). Vstup zdarma.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Sousedská knihovnička je volně přístupná veřej-
nosti a určená všem, kteří hledají domov pro 
staré i nové knihy, rádi čtou a chtějí budovat 
sousedské vztahy. Můžete si půjčit knížku bez 

Český červený kříž

Do nového roku hlavně dobré zdraví všem 
členům a příznivcům pobočky SPCCH v Ústí 
nad Orlicí přejí členové výboru ZO SPCCH.

Pozvánka na Senior kino
Promítání české komedie režisérky Alice Nelis 
„BUKO“ (citlivý příběh o stárnutí, kůň Buko 
jako dědictví).
Hrají: A. Cónová, P. Špalková, J. Cina, M. Kro-
bot a další.
Kde: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí.
Kdy: středa 11. 1. 2023 v 14.30 hod. Cena: 
40 Kč.

Pozvánka do Roškotova divadla na blázni-
vou komedii Divadelní společnosti Háta Praha 
„Velké lásky v malém hotelu“.

Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová, M. Vašinka, R. 
Štolpa.
Kde: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí.
Kdy: pátek 27. 1. 2023 v 19.30 hod. Cena pro 
člena 300 Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna. Odjezdy auto-
busu: Hylváty v 18.30 hod., Dukla v 18.35 hod., 
Družba v 18.40 hod., Letohradská v 18.45 hod. 
a Penzion v 19.05 hod.
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v lednu od 
10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců – 
Sladkovně

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., ZO Ústí n.O.

průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní 
dobu. Nejen, že si knížky můžete zapůjčit, ale 
i  vložit do prosklené skříňky. Pokud knížku 
nevrátíte, je to vaše věc. Žádný postih za to 
neexistuje. Knihovnička je umístěna na zahradě 
u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad 
Orlicí.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují? 
Nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvou-
lůžkových a  čtyřlůžkových pokojích s  vlast-
ním sociálním zařízením, TV, internetem.  
Bližší informace a objednání ubytování na tel.: 
775 765 659.

Zprávičky z týdenního stacionáře
Úvodem zpráviček mi dovolte jménem klientů 
i zaměstnanců týdenního stacionáře popřát 
všem občanům pevné zdraví a krásný rok 2023. 
Ve stacionáři jsme si naplno užívali adventní 
čas.

Potěšil nás zájem o naše výrobky na náměstí 
během adventních trhů, dále jsme se prezen-
tovali malou ukázkou naší výtvarné činnosti na 
výstavě pořádané ČČK. Do stacionáře za námi 
zavítal Mikuláš se svojí družinou a my jsme 
naopak rádi přijali pozvání ZŠ Komenského 
do Roškotova divadla na muzikál Jak to chodí 
v pekle.

Přijel za námi Kamion vánočních dárků, který 
vyjíždí každoročně z firmy Šmídl s.r.o. Žam-
berk. Obdaroval nás dárečky a pokračoval ve 
své cestě. Na vánoční besídce jsme přivítali 
pana místostarostu Jiřího Preclíka, paní Ivanu 
Nečekalovou a paní Pavlu Bartošovou ze soci-
álního odboru MěÚ, kteří si pro nás připravili 
překvapení. Pan Preclík krásný a výborný dort 
a pracovnice sociálního odboru dárkové tašky. 
Velkou radostí bylo rozbalování dárečků, které 
nám donesli anonymní dárci ze stromu přání. 
Zveřejnili jsme šestnáct přání a všechna byla 
splněna! Všem dobrým lidem, kteří se do této 
aktivity zapojili, patří velké poděkování.
V prosinci jste nás mohli potkat a zakoupit 
si výrobky klientů stacionáře na farmářských 
trzích na Nové Louži. Velice nás potěšil zájem 
a milá slova kupujících.

Kolektiv zaměstnanců
týdenního stacionáře

CSP města Ústí nad Orlicí
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BUKO – Senior kino
St 11. 1. | 14.30 hodin
Nová česká komedie rež. Alice Nellis. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 10. 1. od 10.00 do 
12.00 hodin. Cena pro člena po předložení prů-
kazky 40 Kč. Peníze si doneste přesně. Pouze 
vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p. Ešpan-
drová.

Barma
St 18. 1. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
přednášku p. Bičíkové v Roškotově divadle. 
Vstupné 70,– Kč pro člena Senior klubu. Hlá-
sit se můžete ve Sladkovně dne 10. a 17. 1. od 
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlá-
šení. Akci zajišťuje p. Bednářová.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
Pá 20. 1. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu se uskuteční pla-
vání spojené se cvičením ve vodě a vstupem do 
relaxačního centra. Pro členy vstup na průkazku 
70 Kč, nečlen 80 Kč, neobyvatel 90 Kč. Peníze 
si přichystejte přesně. Akci zajišťuje p. Rabová.

Běžky nebo pěšky směr Strážné
Čt 26. 1. | 12.30 hodin
Sraz v uvedenou hodinu u CSP - bývalý „Pen-
zion“. V případě nedostatku sněhu vycházka 
s tajným cílem. Akci zajišťuje p Králík a p. Ště-
chová.

PŘIPOMÍNÁME:
Divadelní představení souboru Vicena dne 
14. ledna 2023 od 19.30 hodin. Přihlášeným 
vydává lístky p. Štěchová při službě 10. 1.
Výběr členského příspěvku pro rok 2023 ve 
výši 200 Kč proběhne následovně:
Při službě ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 
hodin. Svoji návštěvu rozložte do uvedeného 
času, nepřijďte všichni najednou, vezměte si 
případně brýle. Při přihlášení na Senior kino, 
cestopis si můžete zaplatit příspěvek. Plavci 
si jej zaplatí v řádném termínu.

17. 1. pro členy a zájemce s příjmením od A po F
07. 2. pro členy a zájemce s příjmením od H po K
14. 2. pro členy a zájemce s příjmením od L po R
21. 2. pro členy a zájemce s příjmením od S po Z

Zájezd na Slovensko do Hokovců
JUDr. Ešpandr přijímá přihlášky na týdenní 
léčebný pobyt v  Hokovcích na Slovensku 
v Parkhotelu manželů Píriových, kam jezdíme 
téměř pravidelně již 10 let. Zájemci, hlaste se 
IHNED telefonem, či e-mailem. Hlaste se i v pří-
padě, že jste sám, sama.S Vaším souhlasem 
se Vám pokusíme sehnat na pokoj někoho, kdo 
je též sám a vy si to odsouhlasíte. Nebudete 
muset zaplatit doplatek za jednolůžkový pokoj. 
K dispozici jsou i tří a čtyř lůžkové pokoje.
Termín pobytu je 11. 2. až 18. 2. 2023.
Odjezd od CSP v Ústí nad Orlicí v 16 hodin 
v sobotu, návrat odpoledne 18. 2.

Pobyt začíná a končí snídání. V ceně je zdarma 
doprava tam i zpět, 10 procedur určených léka-
řem, lékařská prohlídka, plná penze s výběrem 
ze tří jídel, volný vstup do plaveckého bazénu, 
2 x sauna. Společenské posezení s hudbou. 
Ubytování ve dvou a vícelůžkových pokojích, 
jednolůžkový pokoj za příplatek 1100 Kč. Dále 
za příplatek možnost zúčastnit se pořádaných 
výletů a posezení ve sklípku s harmonikářem.
Celková zvýhodněná cena 7000 Kč bude vybí-
rána při službě 10. ledna 2023 od 10.00 do 
12.00 hodin.
Nabídkový leták v informační skřínce SK, na 
vyžádání u p. Ešpandra v elektronické či tiš-
těné podobě, nebo na telefonu č. 734 398 390.

Na únor připravujeme:
• plavání
• Senior kino
• cestopis
• běžky nebo pěšky
• akci s muzeem
• putování po Ústeckých hospodách - jako 

první návštěva restaurace Šnyt

Současně s novým rokem přejeme všem 
našim členům a spoluobčanům hodně klidu, 
pohody, štěstí, zdraví a nám všem mír.
Děkujeme za podporu představitelům města 
i našim sponzorům.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr

předseda 

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390

p. Štěchová 731 601 548, p. Štěch 722 475 129
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 

734 188 855 
JUDr. Králík 722 475 132, Ing. Bednářová 

605 834 042

Senior klub Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované praco-
viště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:

Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bez-
platné školení na PC, které probíhá individuálně 
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se 
o základní obsluhu počítače, vysvětlení inter-
netu včetně komunikace, ovládání základních 
kancelářských programů. Dále služba zahrnuje 
nácvik různých činností a dovedností, zpro-
středkování kontaktů se společenským pro-
středím a další. Sociální rehabilitace je určena 
zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seni-
orům v nepříznivé sociální situaci.

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociál-
ního zabezpečení, při sepisování žádostí, námi-
tek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v pod-
poře při hledání vhodného pracovního místa, 
sepsání strukturovaného životopisu. Služba je 
určena osobám se zdravotním postižením bez 
omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální 
situaci i jejich blízkým. Služba je bezplatná.

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat 
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném 
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle indivi-
duálních potřeb a požadavků uživatele. Je posky-
tována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let 
v nepřetržitém provozu. Cena za služby: do 18 
let: 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin a o víkendu 
135,– Kč/hodinu. Nad 18 let: 90,– Kč/hodinu, 
od 18 do 6 hodin a o víkendu 135,– Kč/hodinu.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze 
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kom-
penzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřu-
jeme, aktuální informace poskytnou zaměst-
nanci Centra.
 
Obrátit se na nás můžete:
osobně na Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí 
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí), telefo-
nicky: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983,  
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
zlata.spakova@czp-pk.cz.
Více informací naleznete na czp-pk.cz.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory

1. 1. 2023 | MUDr. Jarmila Dostálová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949

7.–8. 1. | MUDr. Ladislav Židek
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324

14.–15. 1. | MUDr. Milena Břízová
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210

21.–22. 1. | MDDr. Nela Čermáková
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

28.–29. 1. | MUDr. Valent Dostál
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877

Aktuální info na: 
pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Stomatologická
pohotovost
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Jak jsme se měli v  Domově v  roce 
2022 a co nás čeká v roce letošním
Leden jsme začali stavebními pracemi. Zre-
konstruovali jsme tělocvičnu, která si větší 
stavební zásah již opravdu zasloužila a vytvo-
řili jsme krásný prostor nejen pro cvičení všeho 
druhu, ale také pro muzikoterapii, canisterapii 
a Mši svatou. Využíváme ji i pro různá školení 
a slouží jako společenská místnost. Únor patřil 
tradičně masopustu. Bohatý rej různorodých 
masek přinesl do Domova veselí, které dávalo 
tušit, že rok 2022 si v Domově opět užijeme 
plnými doušky. Březen nám dopřál uspořádat 
tradiční Domovský ples tentokrát ve sportov-
ním duchu, začali jsme znovu navštěvovat 
Senior kino.
V  dubnu jsme si společně užili Velikonoce. 
Pro nepřízeň počasí jsme mírně posunuli ter-
mín pálení čarodějnic, které se však díky tomu 
mohly konat venku a nechyběly ani opékané 
párky a pivo. V květnu jsme zahájili stavební 
práce na rozsáhlé rekonstrukci vestibulu. Proto 
jsme hodně času trávili venku. Dopřávali jsme 
si venkovní bramboráčkové hody, hodně jsme 
díky spolku SPOUSTI jezdili rikšou a užívali 
jsme si vystoupení malých klavíristů ze ZUŠ 
pod vedením paní učitelky Kamily Šejnohové. 
Červen je u nás v Domově na aktivity obvykle 
hodně bohatý a nebylo tomu jinak ani letos. 
Hned 1. 6. jsme navštívili s našimi obyvateli 
nedaleký Aquapark, kde probíhal den s integro-
vaným záchranným systémem. Pro většinu oby-
vatel byla návštěva místní plovárny premiéra 
a možnost vyzkoušet si techniku záchranných 
složek byla opravdovou třešničkou na dortu. 
Tímto dodatečně děkujeme společnosti Tep-
vos za pozvání. U vody jsme ještě zůstali při 
oslavě Mezinárodního dne námořníků. Tuto akci 

jsme do našich aktivizačních programů zařa-
dili již podruhé a jistě i v nadcházejícím roce 
bude mít své místo. Účastnili jsme se Veletrhu 
sociálních služeb, kde jsme spolu s ostatními 
poskytovateli prezentovali své služby. Na konci 
června jsme vyjeli na výlet do nedaleké Vrbice. 
Rozhlednu jsme sice nezdolali, ale slunečné 
odpoledne jsme si náležitě užili. Bezbariérové 
autobusy jsou opravdový zázrak a my díky nim 
můžeme dopřát zážitek všem obyvatelům, kteří 
o výlet projeví zájem. Léto patří dovoleným, 
a proto i my jsme na skok vyrazili k moři. Při-
vezli jsme písek, palmy, šnorchly a nafukovací 
lehátka, nechyběly ani míchané nápoje a slu-
níčko. Prostě dovolená, jak má být. Dopřávali 
jsme si živá hudební vystoupení, chodili jsme 
do salónu krásy a přivítali jsme paní Miklánko-
vou s Coddym, kteří k nám začali docházet na 
pravidelné canisterapie.
V září jsme zahájili spolupráci se společností 
MILA, která svým projektem podporuje peču-
jící v domovech pro seniory a péče o zaměst-
nance je pro nás velmi důležitá. Uspořádali jsme 
oblíbené Sportovní hry a hlavně – byla dokon-
čena rekonstrukce vestibulu, ve kterém byla 
nově vybudována recepce a upraveny prostory 
kavárny. Říjen byl ve znamení auditů – obhájili 
jsme certifikát Vážka, který je za kvalitně posky-
tované služby a péči udělován domovům, které 
pečují o osoby s Alzheimerovou chorobou. Pro-
šli jsme auditem stravovacího provozu, při kte-
rém auditor zkoumá, zda se dodržuje správná 
výrobní a hygienická praxe. Otevřeli jsme své 
dveře veřejnosti, která měla možnost prohléd-

nout si nejen nově zrekonstruované prostory, 
ale také způsob naší práce a různé kompen-
zační pomůcky. Nechyběla ani ochutnávka 
dobrot z naší kuchyně, které si můžete kdyko-
liv během roku objednat. S listopadem přišly 
přípravy na advent. Vánočně jsme si vyzdobili 
prostory Domova, účastnili jsme se prodejního 
jarmarku na Mírovém náměstí a rozsvítili jsme 
Domovský strom. Po delší odmlce k nám znovu 
zavítaly děti z pěveckého sboru ze ZUŠ pod 
vedením paní učitelky Lenky Lipenské. Adventní 
čas nám vyplňovaly svými vystoupeními děti 
z různých škol a školek, a za to jim patří velký 
dík. Účastnili jsme se projektů Ježíškova vnou-
čata a Strom splněných přání, který pořádá 
ČČK. Všem dárcům moc děkujeme.
Na pilno bychom chtěli mít i v letošním roce. 
Plánujeme zahájit práce na projektu přístavby 
nové budovy, a to z důvodu stavebně i pro-
vozně nevyhovující budovy A. Dále bychom 
chtěli vybudovat venkovní posezení pro kavárnu 
a rozšířit tak nejen počet míst k sezení, ale 
hlavně zvelebit venkovní prostředí. V moderni-
zaci a zvelebování bychom chtěli pokračovat 
i ve vnitřních prostorách Domova nejen prů-
běžným malováním vnitřních prostor, ale také 
zútulňováním společenských místností a poří-
zením nového nábytku do pokojů.
Prioritou pro nás však zůstává vytvářet Domov 
jako doma – pohodou a příjemně strávenými 
chvílemi s našimi obyvateli.

Zaměstnanci Domova
dduo.cz, jsme také na facebooku

Domov důchodců

V roce 2022 to je přesně 10 let, kdy se Město 
Ústí nad Orlicí prostřednictvím zřízené Komise 
prevence kriminality (dále jen KPK) začalo sys-
tematicky věnovat prevenci kriminality a zvy-
šování bezpečnosti ve městě. Za tuto dobu se 
díky činnosti KPK a jejich členů podařilo zrea-
lizovat mnoho velkých i malých preventivních 
projektů či dílčích kroků, které vedly ke zlep-
šení celkové bezpečnostní situace ve městě. 
Z „velkých“ projektů, které vznikly s přispěním 
KPK a fungují dodnes, jmenujme zřízení pozic 
Asistentů prevence kriminality či založení Vol-
nočasového klubu pro děti Kamin, nyní Nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež Kamin. To 
vše by nebylo možné bez výborné spolupráce 
členů KPK, podpoře města a dalších subjektů, 
kterým bezpečnost a prevence není lhostejná.
V  letošním roce se díky anketě a  podnětů 
občanů rozšířil městský kamerový systém. 
Vznikly nové kamerové body (např. lokalita 
před ZŠ Bří. Čapků a centra Nová Louže) a na 
jiných místech byl tento systém optimalizo-
ván. Úspěchem je taktéž udržení pracovní 
pozice Asistenta prevence kriminality, který je 

nápomocen Městské policii a pracuje hlavně 
v problémových lokalitách města. V březnu 
a listopadu 2022 byla pro studenty středních 
škol ve spolupráci s BESIP a Policií ČR uspo-
řádána beseda s názvem „Zpomal, dokud není 
skutečně pozdě“. Beseda byla zaměřená přede-
vším na nepřiměřenou rychlost, jízdu pod návy-
kovými látkami a nehodovost mladých řidičů. 
V listopadu jsme nezapomněli ani na seniory 
a uskutečnili jsme preventivní besedu na téma 
osobní bezpečnost a ochrana seniorů, kterou 
vedla preventistka PČR.
Každoročně je sestavován Program prevence 
kriminality, který reflektuje aktuální bezpeč-
nostní situaci a plány města v oblasti prevence, 
stejně tomu bude v roce 2023. Vice o činnosti 
KPK naleznete na webu města: ustinadorlici.
cz/cs/mesto/organizace-mesta/socialni-
-sluzby/komise-prevence-kriminality.
Děkujeme Všem, kteří se na prevenci kriminality 
města podíleli a podílejí. Prevence má smysl 
a vyplatí se.

Mgr. Tomáš Lukes
manažer prevence kriminality

Z činnosti Komise prevence kriminality města v roce 2022

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí

Inzerce
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Tříkráloví koledníci se rozeběhnou po obcích, 
aby zazpívali a  přinesli radostnou zvěst ve 
dnech 6. – 9. ledna při již 23. ročníku Tříkrá-
lové sbírky.
Přispět na projekty Charity na Orlickoústecku 
bude možné nejen přímo do pokladniček kole-
dníkům, ale i do online pokladničky na trikra-
lovasbirka.cz. Dalšími možnostmi jak přispět 
potřebným na dobrou věc je zaslat příspěvek 
na účet sbírky 66008822/0800 s  variabil-
ním symbolem 777955036 a dále na webu 
Tříkrálové sbírky bude možné přispět do online 
kasičky (stejně jako vloni) s pomocí PSČ.
Připraveny budou také statické pokladničky, 
které budou mezi 1. – 15. lednem umístěny 
v kostele Nanebevzetí P. Marie, v budově 
Oblastní charity (Knihkupectví Flétna), 
Optika  V. Janečková (ul. T. G. Masaryka), 
Optika FOKUS (Mírové náměstí). I v tomto 
ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci vybrané 
charitní služby na Orlickoústecku.

Více ke sbírce najdete na: 
uo.charita.cz, trikralovasbirka.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí a Římskoka-
tolická farnost  – Děkanství Ústí nad Orlicí 
Vás zvou na Tříkrálový koncert, který se 
uskuteční 8. ledna od 17.00 hodin v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Orlicí. Budete si moci vyslechnout Českou mši 
vánoční „Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby.
Účinkují: Alou Vivat Ústí nad Orlicí, Familia can-
torum Letohrad, Cecilská hudební jednota Ústí 
nad Orlicí, Vox coloris Ústí nad Orlicí a Campa-
nula Dolní Dobrouč. Pěvecké sbory doprovodí 
symfonický orchestr pod taktovkou Josefa 
Vondráčka.

Výtěžek dobrovolného příspěvku z koncertu 
bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 2023.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Petr Lipenský

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálový koncert

Ohlédnutí za rokem 2022 v rámci 
komunitního plánování sociálních 
služeb města Ústí nad Orlicí
Po dvouleté pauze (kvůli pandemii Covid-19) 
jsme konečně mohli uspořádat Veletrh sociál-
ních služeb.
Veletrh se uskutečnil dne 23. 6. 2022 v Kultur-
ním domě, kde pro veřejnost byla připravena 
prezentace širokého spektra služeb z Ústí nad 
Orlicí a okolí. Nechyběla jak prezentace služeb, 
tak nabídka výrobků klientů zařízení, kompen-
zační pomůcky pro osoby s různým postižením 
a řada užitečných informací. 

Návštěvníky přilákal i doprovodný program – 
taneční a pěvecká vystoupení dětí z místních 
škol. V rámci veletrhu se uskutečnila také kon-
ference k projektu Komunitní práce v Ústí nad 

Orlicí, kterou uspořádala obecně prospěšná 
společnost SKP-CENTRUM. 

V  druhé polovině roku jsme jako každý rok 
uspořádali akce: Mezinárodní den seniorů 
(15. 9. 2022) a Integrační den aneb: Jak 
se žije lidem s postižením (22. 9. 2022). Zají-
mavý program obou akcí opět přilákal několik 
desítek návštěvníků, a to nás jako řídící skupinu 
velice těší.

Závěrem roku byl vyhodnocen Akční plán roz-
voje sociálních služeb města Ústí nad Orlicí 
a okolí na rok 2022 a zpracován nový plán 
na rok 2023. Za to děkujeme členům jednot-
livých pracovních skupin, kteří se podíleli na 
přípravě podkladů v souladu s cíli Střednědo-
bého plánu a samozřejmě v souladu s aktuál-

ními potřebami v poskytování sociálních služeb 
v roce 2023. 

Oba plány jsou dostupné na webových strán-
kách města v sekci Město – Strategické doku-
menty - Komunitní plánování sociálních služeb. 
Přímý odkaz: Město Ústí nad Orlicí - Komunitní 
plánování sociálních služeb (ustinadorlici.cz).

Mgr. Karina Jansa
koordinátorka KPSS ÚO

Komunitní plánování sociálních služeb

Aktuálně nabízíme následující volné pozice

DĚLNÍK VE VÝROBĚ (m/ž)
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK (m/ž)

ELEKTROMECHANIK (m/ž) 
MECHANIK (m/ž)

 
Pracujeme v moderním, čistém provozu

Máme motivační bonusy, příspěvek na dovolenou
V prosinci inkasujeme 13. mzdu

Nastoupit můžete třeba hned, vše Vás naučíme

Pro info o jednotlivých pozicích volejte na personální oddělení Erice nebo Pavlíně 
tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Přijmeme až 10 nových kolegů do výroby

Inzerce
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Nemluvňátka, kojenci, batolátka
Po 2., 9., 16., 23. a 30. 1. | 9.00 hodin
Sdílejte své starosti i  radosti s  novým pří-
růstkem do rodiny. Od 9.30-11.30 se na Vás 
těší Ilonka se synem Jáchymem, tak si přijďte 
pohrát.

Jóga pro děti
Po 2.,9., 16., 23. a 30. 1. | 16.05-16.50 hodin
Cvičení jógy s  dětmi od cca 2 let. S  sebou 
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku. 
Vstupné 50 Kč za lekci. Hlaste se prosím pře-
dem na tel. č. 739 424 883.

Jóga pro dospělé
Po 2., 9., 16., 23. a 30. 1. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 
60 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte 
na tel. č. 739 424 883.

Kavárnička s Věrou | Út 3. 1. | 9.00 hodin

Domškoláci sobě
St 4., 11., 18. a 25. 1. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma dom-
školáka nebo o alternativním vzdělávání pře-
mýšlíte. Info a přihlášení na marketa.mcmed-
videk@gmail.com.

Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí
Pá 6. 1. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.com 
můžete psát náměty na povídání nebo poža-
davky na konkrétní téma.

Hudební hrátky
St 11. a 25. 1. | 10.00-11.00 hodin
Volné muzicírování s Markétou a dětmi. Více 
informací a přihlášení na marketa.mcmedvi-
dek@gmail.com.

Od ledna otevíráme nový kroužek s názvem 
POCHOUTKY. Na kroužku se děti budou učit 
vařit, péct a připravovat studené pomazánky 
a saláty.
Kroužek, který povede Markéta Popilková, bude 
každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin a jeho 
cena je 1 000 Kč (zahrnuje i suroviny).

Vzdušná akrobacie
Workshop pouze pro dospělou veřejnost
14. 1. | 9.00-11.00 hodin
Sraz zájemců je v 8.45 hodin v DDM, s sebou 
vhodné sportovní oblečení, cena workshopu 
je 400 Kč.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Hradec Králové Fly Zone
3. 2. | výlet
Sraz je na hlavním vlakovém nádraží v 8.15 
hodin, návrat v 15.34 tamtéž.
S sebou: Protiskluzové ponožky, jídlo a pití na 
celý den, kapesné, kartičku ZP. Cena: 300 Kč 
(zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění).

Přihlašování na kroužky i na akce vždy pouze elek-
tronicky – přes náš web – ikona Přihlašovadlo.

PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY 
Příměstský tábor pro děti  1.-5. ročníku ZŠ
6. 3.–10. 3.
Program: aktivity v DDM Duha i výlety do okolí 
např.: IQ park Ideon Pardubice, 3D kino, Skipi 
Letohrad a další. Podrobný program a přihla-
šování bude zveřejněno 1. 2. 2023 na webu 
a facebooku DDM Duha.

V novém roce přejeme všem našim kolegům, 
členům kroužků, rodičům a přátelům hodně 
zdraví, štěstí, a úspěchů v osobním i pra-
covním životě.

Tým DDM Duha

Odpolední tvoření nejen pro rodiče s dětmi
St 11. a 25. 1. | 15.30 hodin
Každou druhou a čtvrtou středu v měsíci se na 
Vás těší Katka Fišarová. Vstupné 50 Kč.

Hýbánky pro maminky s dětmi
Pá 13., 20. a 27. 1. | 10.00-12.00 hodin
Cvičení začíná 10.30 hod. Po zbytek času je 
pro děti k dispozici naše herna s bazénkem 
a maminky se mohou dál protahovat nebo spo-
lečně sdílet. Vstupné 40 Kč. Info a přihlášení na 
marketa.mcmedvidek@gmail.com.

Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je 
40 Kč za dospělou osobu.

PROVOZNÍ DOBA

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, volná herna
Po | 9.00-12.00 hodin

Jóga pro děti a dospělé
Po | 16.05-18.00 hodin

Volná herna | Út, čt | 9.00-12.00 hodin

Domškoláci, volná herna, přednášky, besedy
St | 9.00-12.00 hodin

Hýbánky, šátkování, besedy
Pá 9.00-12.00 hodin

Volná herna | Út-pá | 14.00-16.00 hodin

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.

Markéta Čermáková, tel.: 777 815 344, 
Katka Fišarová, tel.: 605 965 463, 

medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí n. Orlicí

Mateřské centrum Medvídek Dům dětí a mládeže DUHA

UPOZORNĚNÍ: pravidelný provoz v  roce 
2023 opět začíná v pátek 6. ledna.

PROVOZNÍ DOBA:
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné 
40 Kč (1 dítě), 50 Kč (více dětí), možnost 
měsíční permanentky – 200 Kč (1 dítě), 250 
Kč (více dětí).

Herna, prográmek pro děti, 
tvoření (i) pro prcky
Po | 8.30-12.30 hodin

Rodinné centrum Srdíčko Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
St | 8.30-12.30 hodin

Herna, prográmek pro děti, zpívánky, říkánky
Pá | 8.30-12.30 hodin

Výrobky z pryskyřice
St 11. 1. | 10.00 hodin
Ve středeční výtvarné dílně budeme vyrábět 
podtácky, přívěsky a další drobnosti z prysky-
řice. Cena dle spotřeby materálu.

Strachy, fobie a úzkosti u dětí
St 18. 1. | 10.00 hodin | Zambar
Seminář povede lektor Bc. Daniel Dostrašil.

Měňárna
St 25. 1. | 9.00-11.30 hodin | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit. 

Dejme dětem svou péči
Po 30. 1. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda z cyklu Praktické rodičovství. 
Lektorka Eliška Pinkasová.

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

Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 604 313 249, 
603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
rcsrdicko.estranky.cz
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Program Kina Máj

Avatar: The Way Of Water
2. 1. | 18.00 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 150 Kč

Princezna zakletá v čase 2
3. 1. | 19.30 hodin
Pohádka ČR, vstupné 110 Kč

*Úsměv |4. 1. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 120 Kč

Piagry | 5. 1. | 19.30 hodin
Drama, titulky ČR a SR, vstupné 140 Kč

*Oběť | 6. 1. | 19.30 hodin
Drama. České znění, vstupné 120 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
7. 1. | 16.00 hodin
Sci-fi, dabing, vstupné 160 Kč

*Operace Fortune: Ruse De Guerre
7. 1. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

Avatar: The Way Of Water 3D
8. 1. | 16.00 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 160 Kč

*Oběť | 8. 1. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 120 Kč

Princ Mamánek | 9. 1. | 19.30 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč

Adam Ondra: Posunout hranice
10. 1. | 19.30 hodin
Dokument ČR, vstupné 100 Kč

BUKO – Senior kino
11. 1. | 14.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 60 Kč

Až zařve lev | 12. 1. | 19.30 hodin
Dobrodružný, české znění, vstupné 120 Kč

*M3GAN | 13. 1. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 140 Kč

Princezna zakletá v čase 2
15. 1. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 110 Kč

*Operace Fortune: Ruse De Guerre
15. 1. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

Vánoční příběh | 16. 1. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 130 Kč

Kino naslepo | 17. 1. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné

Přání k narozeninám
19. 1. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

*Babylon | 20. 1. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 150 Kč

Přání k narozeninám
21. 1. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč

Zoubková víla | 22. 1. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč

*M3GAN | 22. 1. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 140 Kč

Grand Prix | 23. 1. | 19.30 hodin
Road movie ČR, vstupné 110 Kč

*Víly z Inisherinu | 26. 1. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Kocour v botách
28. 1. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč

Přání k narozeninám
28. 1. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč

Princezna zakletá v čase 2
29. 1. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 110 Kč

*Ve znamení býka
29. 1. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 120 Kč

*Ve znamení býka
30. 1. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 120 Kč

*přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra

Tajemná Barma
18. 1. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Barma je země kontrastů. Stále se potýká 
s  chudobou, s  ozbrojenými konflikty, pří-
rodními katastrofami a od vojenského puče 

v únoru 2021 se ztrátou základních lidských 
práv a svobod. Je to však i země odvážných 
lidí, kteří jsou odhodláni bojovat za svobodnou 
Barmu. Cestopisná přednáška Pavly Bičíkové. 
Vstupné 90 Kč.

Akademie 2023
19. 1. | 9.00 hodin | Kulturní dům
Přehlídka zájmově umělecké činnosti speciál-
ních škol regionu.

Mami, už tam budem?
21. 1. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Autorská inscenace inspirovaná cestováním 
a s ním spojenou častou, možná nejčastější 
otázkou, která nepochybně padne, jakmile při-
poutáte dítko do autosedačky, zavřete dveře 
a nastartujete… Pohádka pro děti v podání 
Divadla Minor Praha. Vstupné 90 Kč.

Ray Cooney: Velké lásky v malém hotelu
27. 1. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Bláznivá komedie vypráví o tom, že ani člen 
vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekre-
tářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde 
je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc 
nerozumí, je to přímo katastrofa. Hrají: Lukáš 
Vaculík, Mahulena Bočanová / Olga Háta Želen-
ská, Adéla Gondíková / Alžběta Stanková, Jaro-
slav Slánský, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / 
Veronika Jeníková / Pavla Vojáčková a další.
Divadelní předplatné podzimní sezóny 2022, 
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před 
začátkem představení u pokladny divadla, pře-
sunuté představení z 26. 10. 2022. Vstupné 
400 Kč.

Světový tenor Paolo Lardizzone
31. 1. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Jedinečná příležitost slyšet v našem městě ital-
ského tenoristu, který nemá v Čechách kon-
kurenci a na světových scénách sklízí potlesk 
vestoje. Spolu s operní pěvkyní Noemou Erbou, 
která působila především v zahraničí a nyní 
stále více vystupuje v České republice, zazní nej-
známější árie a duety pro tenor a soprán. Paolo 
Lardizzone, tenor, Noema Erba, soprán, Daniel 
Štulpa, klavírní doprovod. Vstupné 300 Kč.

Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,

budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.

Rezervační a prodejní systém
on-line na klubcentrum.cz

Info: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
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Cukr, káva, limonáda 
aneb Světem starých kaváren a cukráren
Až do 15. ledna je veřejnosti přístupná výstava, 
která představuje předměty spjaté se světem 
cukráren a kaváren z první poloviny 20. sto-
letí. Návštěvníci si mohou prohlédnout velkou 
kolekci ručních mlýnků na kávu, porcelánu, 
nahlédnout do tajemství cukrářské výroby 
s dnes již zapomenutými cukrářskými nástroji, 
strojky na ruční výrobu zmrzliny nebo do styli-
zovaného cukrářského obchodu.

Pestrobarevný život Bohuslava Langa aneb 
První porevoluční starosta
Od dětských krůčků přes skautské, sportovní 
a studentské mládí do starostenského křesla. 
Výstavu, mapující život B. Langa, si můžete pro-
hlédnout do 22. ledna.

Hernychovy děti
Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzeem hra-
ček v Rychnově nad Kněžnou přibližuje dětský 
svět na přelomu 19. a 20. stol. a především 
v období secese. Otevřená je do 15. ledna.

Do Hromnic je otevřena naše stálá expozice 
betlémů. Přijďte se podívat na nový betlém 
ústeckých osobností, který jsme pro vás letos 
připravili. Zejména pro školní kolektivy nabízíme 
komentované prohlídky.

Muzejní a galerijní kroužek v roce 2022/2023
Více info: Mgr. Dana Morávková, lektorka gale-
rijního kroužku, telefon 464 649 557; 
moravkova@muzeum-uo.cz

Mgr. Gabriela Faronová, lektorka muzejního 
kroužku, telefon 464 649 556; faronova@
muzeum-uo.cz
• pro děti 6+
• vždy v 16.00 až do 17.30 hodin
• není nutné se dopředu nahlašovat
• děti můžou přijít jen na vybrané lekce
• za každou lekci 30 Kč poplatek

Muzejní kroužek
18. 1. | Hernychova vila
Výprava do starověkého světa. Děti si vyrobí 
řeckou černofigurovou vázu a  vyzkoušíme 
psaní starověkou řečtinou na ostraky.

Galerijní kroužek
4. ledna | Galerie pod radnicí
Kouzlení se sádrovým obvazem. Výroba masky 
nebo sochy.

GALERIE POD RADNICÍ

Jan Křtitel Kunstovný
Výstava malíře, učitele a pedagoga Jana Křti-
tele Kunstovného nazvaná „Moje Oustí“ zachy-
cuje výběr z dosud nevystavených děl tohoto 
autora, které mnoho Oušťáků jistě zná. A čeká 
na Vás i překvapení. Několik děl tohoto autora 
bylo poskytnuto k výzkumu, který se zabývá 
změnami v krajině. Výstupy z tohoto výzkumu 
budou na výstavě také k zhlédnutí. Výstavu si 
v Galerii pod radnicí bude možné prohlédnout 
do 29. ledna.

Městské muzeum

Bookstart Mini
9. 1. | 10.00 hodin
Setkání maminek a předškolkových dětí nad 
kávou a dětskými knihami. Hlaste se na mail 
iveta.sedova@knihovna-uo.cz nebo ve fb sku-
pině.

Bookstart Junior
9. 1. | 16.00 hodin
Setkání maminek a školkových dětí nad kávou 
a dětskými knihami. Hlaste se na mail iveta.
sedova@knihovna-uo.cz nebo ve fb skupině.

Záhadný život i život posmrtný Magdaleny 
Grambové
11. 1. | 18.00 hodin
Přednáška Bohumíra Dragouna o zakladatelce 
krajkářství ve Vamberku. Cyklus Akademie vol-
ného času.

Hrajeme si s loutkovým divadélkem
19. 1. | 16.00 hodin
Tentokrát Vám zahrajeme pohádku O Sněhu-
rce. Po pohádce nás bude čekat malé tvoření. 
Tak neváhejte, děti, a přijďte! Akce je vhodná 
pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 20 Kč 
na materiál.

Čtenářský klub zaBOOKem Junior
26. 1. | 15.30-16.30 hodin
Tentokrát s Harrym Potterem. Pro děti ve věku 
10-13 let.

Čtenářský klub zaBOOKem Teenage
16. 1. | 17.00-18.00 hodin
Tentokrát s Harrym Potterem. Pro děti ve věku 
14-18 let.

Milí mladí čtenáři, čtenářky,
zveme Vás do našeho nově vznikajícího čte-
nářského klubu zaBOOKem.
zaBOOKem se budeme scházet jednou za 
měsíc a vždy se zaměříme na nějakou naši 
nebo vaši oblíbenou knihu či téma. Něco si 
o ní povíme, zahrajeme si kvíz či nějakou hru.
Od 15.30 do 16.30 hodin se sejdeme s dětmi 
ve věku 10–13 let.
Od 17.00 do 18.00 hodin se sejdeme s teen-
agery ve věku 14–18 let.
Tak neváhejte a  registrujte se na tereza.
drobna@knihovna-uo.cz.

Tavení skla dřevem
2. 1.–25. 2. | výstava
Reportážní fotografie pana Miroslava Holči. 
Vernisáž proběhne ve středu 11. ledna v 17.00 
hodin.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Městská knihovna

Tradičně pro vás v turistickém informačním 
centru (TIC) připravujeme kalendář akcí.
Pokud máte zájem vaše akce zdarma do kalen-
dáře akcí zařadit, zasílejte je na e-mail: kunval-
ska@muuo.cz.
Přehled pořádaných akcí najdete i v elektro-
nické podobě na webových stránkách infocen-
tra www.ic.ustinadorlici.cz, na webových strán-
kách města Ústí nad Orlicí či portále cestovního 
ruchu Pardubického kraje, vychodnicechy.info.
Sběr informací o konaných akcích probíhá po 
celý rok a akce, které nám oznámíte, budou zve-
řejněny na webových stránkách, na nástěnce 
ve vestibulu radnice a případně prostřednictvím 
Mobilního Rozhlasu, Facebooku a Instagramu.
Informace o akcích zasílejte na e-mail: kunval-
ska@muuo.cz, ic@muuo.cz. Zasílat můžete 
plakát, propozice, 1-2 fotografie k dané akci. 
U všech akcí uvádějte pořadatele, název akce, 
krátký popis akce, datum konání akce, hodinu 
zahájení, místo konání akce, důležité sdělení 
pro účastníky…

V oddílu pomníku dedikovaném „Obětem války“ 
ve spodní části ústeckého hlavního hřbitova 
jsou pohřbena těla pěti obětí transportu smrti 
č. 6226 z  koncentračního tábora Osvětim, 
který městem projížděl dne 24. ledna 1945. 
V průběhu letošního roku došlo ke konečné 
opravě identifikace jednoho z  nich: dosud 
chybně pojmenovaného vězně číslo 150 631. 
Spolku STOReAGE z.s. se současně podařilo 
nalézt dosud žijící členy rodiny, jejichž otec 
a dědeček, Meijer Cohen de Lara, byl takto 
nově objeven.
Na přání této holandské rodiny, a  za jejich 
osobní účasti, se ve výroční termín transportu, 
dne 24. 1. 2023 v 16 hodin, uskuteční na místě 
uložení ostatků pietní akt, současně související 
s odhalením nové pamětní desky.
Rodina Cohen de Lara společně se spolkem 
STOReAGE tímto zve ústeckou veřejnost 
k široké účasti na uctění památky nejen samot-
ného Meijera.

Kalendář akcí 2023 „Tělu jméno - jménu duši…“
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Výstava žáků ZUŠ J. Kociana
Modely architektury a malba starších žáků. 
Kartonové návrhy architektury, malba převážně 
studijní: oči, zátiší a volná malba na téma “Já 
strom”.
Vernisáž výstavy ve středu 4. ledna v 17.00 
hodin.

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
1. 1. | 16.00 hodin
Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním 
dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si 
v průběhu let zamilovaly více než čtyři gene-
race dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená 
postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci 
Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu. 
Francie, 2022, režie: Amandine Fredon, Benja-
min Massoubre. Vstupné 100 Kč, děti 70 Kč, 
rodina 200 Kč (2 + 2).

Blízko
5. 1. | 19.00 hodin
Talentovaný belgický režisér Lukas Dhont 
(Dívka) natočil unikátní a emocionálně silný por-
trét výjimečného svazku, který vyniká civilností, 
uměřeností, neobvyklou empatií a fenomenál-
ními hereckými výkony debutantů Edena Dam-
brineho a Gustava De Waele. Belgie, Nizozemí, 
Francie, 2022, režie Lukas Dhont. 
Vstupné 100 Kč, 80 Kč členové FK.

O Jankovi a jeho výdělcích
8. 1. | 10.00 hodin
Janek je hoch dobrý jako čerstvý chléb. Jenom 
do práce se mu nechce. Raději si brnká na 
kytaru a skládá písničky. Princezna je krásná, 
ale nemluví, nesměje se, nezpívá. Král vyhlá-
sil, že její ruku a půl království získá ten, kdo 
ji rozesměje. Kdo to asi bude? Pojďte si s Jan-
kem zazpívat! Pro děti od 4 let a jejich rodiče. 
Damúza Praha. Vstupné 80 Kč, děti do 10 let 
60 Kč.

Tizian – říše barev
11. 1. | 18.00 hodin
Cyklus Dokument kino. Na počátku 16. století, 
do města pokrytého zlatem, které stojí na odiv 
nad skrytým lesem, schází z okolních hor chla-
pec. Nakonec se na něj bude vzpomínat jako na 
nejskvělejšího mezi malíři. Pozoruhodný mistr 
barev, brilantní obchodník s vlastním uměním, 
inovátorský jak v  kompozici obrazu, tak ve 
způsobu jeho prodeje – Tiziano Vecellio. Itá-
lie, 2022, režie Laura Chiossone, Giulio Boato. 
Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.

Umělci rudolfinské Prahy
17. 1. | 18.00 hodin
Cyklus Umění a historie není žádná hysterie. Za 
Rudolfa II. byla Praha opět nakrátko hlavním 
městem habsburské monarchie a také velkým 

kulturním a uměleckým centrem. Přednáší Mgr. 
Marie Uhlířová. Vstupné 70 Kč, důchodci 50 Kč, 
studenti 40 Kč.

Prolomit vlny | 19. 1. | 19.00 hodin
Příběh o síle a moci lásky se odehrává v zapadlé 
vesničce v severním Skotsku v 70. letech. Hlu-
boce věřící protestantská dívka Bess se pro-
vdá za světem protřelého těžaře Jana. Brzy po 
sňatku ale muž utrpí při explozi úraz a ochrne 
na celém těle. Jan nesnese pomyšlení, že se již 
nikdy nebudou milovat, a přesvědčí Bess, aby 
spala s jinými muži. Její mimomanželské sexu-
ální zálety ale mají tragické následky… Dánsko, 
1996, režie Lars von Trier. Vstupné 100 Kč, 80 
Kč členové FK.

Rakousko s dětmi
25. 1. | 19.00 hodin
Cestování s  malými dětmi není omezující. 
Naopak dodá zážitku z poznávání úplně nový 
rozměr. Rakousko je země, kde jsou děti 
opravdu vítány. Budeme se toulat po horách, 
užívat si alpská jezera, koupat se v termálních 
lázních, ale i vysedávat v kavárnách a na dět-
ských hřištích. Celkem strávíme na cestách po 
Rakousku šest týdnů. Přednáška Ladislava 
Kalouse. Vstupné 80 Kč.

Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena 

Malá scéna

Na desetileté výročí, které by za normálních 
okolností slavil Ples pro Tebe letos, si jeho pořa-
datelé i návštěvníci musí ještě počkat. Chari-
tativní akci, jejíž každoroční výtěžek v řádech 
desetitisíců putoval potřebným po celém světě, 
totiž vystavila dvouletou „stopku“ koronavirová 
pandemie. Letos už ale situace byla naštěstí 
příznivější, a tak se stovky lidí dobré vůle mohly 
potkat v sobotu 19. listopadu. V orlickoústec-
kém kulturním domě pro ně byl nachystán 
bohatý program.

Letošní výtěžek do Ugandy
Ples, který rodiny a mládež zdejší římskokato-
lické farnosti uspořádaly poprvé v roce 2013, 
od počátku spolupracuje s Papežskými misij-
ními díly. Ta mají za cíl aktivní boj proti chudobě, 
negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti 
a vykořisťování. V minulých letech putovaly 
desetitisíce korun například do Bangladéše či 
na Filipíny, hojně zastoupené byly také africké 
státy – Keňa, Tanzanie či Malawi. A právě oby-
vatelům „černého kontinentu“ se organizátoři 
misijního plesu rozhodli pomoci i letos. „Výtě-
žek obdrží zdravotní středisko v  ugandské 
diecézi Kotido, které zřídili misionáři už v 50. 
letech minulého století. Stavba je však kvůli 

tomu velmi zastaralá a chátrá, proto potře-
buje výraznější rekonstrukci,“ zmiňuje při bilanci 
letošního ročníku Dominika Javůrková z pořa-
datelského týmu a dodává: „Většinu z téměř 
dvaceti tisíc pacientů tvoří děti školního věku. 
Aby pro ně bylo zdravotní středisko bezpečným 
a důstojným místem, je potřeba opravit stře-
chu, strop, podlahu, renovovat okna, dveře, ale 
také elektroinstalaci a vodoinstalaci.“
Výtěžek akce tým dobrovolníků určitě překva-
pil a potěšil. Dosud rekordní částku necelých 
80 tisíc korun, kterou Ples pro Tebe atakoval 
před čtyřmi lety, se podařilo pokořit o dalších 
bezmála 20 tisíc. „Odhadujeme ji na 95 tisíc, 
návštěvnost plesu totiž byla po covidové pauze 
nad očekávání. Mezi hosty nechyběla diecézní 
ředitelka Papežských misijních děl Ludmila 
Terezie Soukalová, za farnost její administrá-
tor Jan Pitřinec. Podpořilo nás město Ústí nad 
Orlicí, řada drobných sponzorů a v neposlední 
řadě všichni příchozí,“ doplňuje manžel Domi-
niky Javůrkové Josef, další z pořadatelů.

Swingový orchestr i bigbít
Tradičně vysoký standard pro tanečníky zajišťo-
val opět swingový orchestr Black Band zdejší 
ZUŠ Jaroslav Kociana pod taktovkou Lindy Gre-

garové. Ten v minulém roce navázal spolupráci 
s místní rockovou legendou Těžká doba, která 
návštěvníkům okořenila páteční večer. „Nechy-
bělo předtančení v podání domácích C-Dance 
a bohaté občerstvení všeho druhu. Proti přede-
šlým ročníkům jsme sáhli ke změně u tomboly, 
každá vstupenka byla výherní,“ vysvětluje za 
pořadatele Dominika Javůrková.
Co se nezměnilo, je aukce uměleckých arte-
faktů, jež byla do programu zařazena poprvé 
v roce 2016. Letos se dražily celkem tři cen-
nosti a  vynesly částku dvanáct a  půl tisíce 
korun, připočtenou k výtěžku plesu.

Plány do budoucna
Hlavní cíle Plesu pro Tebe? Podle organizač-
ního týmu hlavně vydržet, samotné pořádání 
není snadné, navíc současná situace podobným 
akcím příliš nepřeje. „Jsme moc rádi, že se nám 
podařilo po covidové pauze ples uspořádat a při-
šlo ještě více lidí než v minulých letech,“ uzavírá 
Josef Javůrek. Fotografie Davida Hordějčuka: 
photos.app.goo.gl/F7p79m7kZSJKV65K9.

Mgr. Jan Pokorný

Ples pro Tebe pomohl Africe
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Lucie Bílá, recitál
15. 2. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupenky 990 Kč v Informačním centru Ústí 
nad Orlicí.

Malina Brothers
22. 2. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupenky 290 Kč v Informačním centru Ústí 
nad Orlicí.

Traktor / koncert
24. 3. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Vstupenky 590 Kč, děti do 12 let 295 Kč, tic-
ketstream.cz.

Koncert skupiny Kryštof | 25. 3. | vyprodáno

Vypsaná fixa / koncert
1. 4. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Vstupenky v hotelu Poprad, ÚO, goout.net.

Techtle Mechtle / travesti show
12. 4. | 19.00 hodin
Vstupenky 400 Kč v Informačním centru Ústí 
nad Orlicí.

Tublatanka / koncert
15. 4. | 20.00 hodin | Kulturní dům
Vstupenky 600 Kč, na místě 700 v Informač-
ním centru Ústí nad Orlicí.

Michal k snídani
23. 4. | 10.30 hodin | Roškotovo divadlo
Vstupenky 290 Kč v Informačním centru Ústí 
nad Orlicí.

Kulturní akce ve městě
 – jaro 2023

Divadelní spolek VICENA zve na reprízu ins-
cenace Wildeovy klasické konverzační kome-
die Jak důležité je mít Filipa, která se usku-
teční v sobotu 14. ledna 2023 od 19.30 hod. 
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Vstupenky 
v ceně 150 Kč bude možné pořídit od 3. ledna 
v předprodeji v informačním centru v budově 
ústecké radnice, nebo před představením 
v pokladně divadla. Režie: Marcela Bucháčková.
Hrají: Michal Šejna, Vlastimil Drda, Dana 
Šedová / Jarmila Kodytková, Květuše Rich-
terová, Natálie Eliášová, Pavel Schiller, Květa 
Venclová a Věroslav Musil.

Dům, který postavilo stříbro
Golden Gate si Vás dovoluje pozvat na ekono-
mickou přednášku Marka Dyršmída, analytika 
společnosti na téma Dům, který postavilo stří-
bro. Množství a zásoby stříbra, vývoj jeho těžby, 
jeho investiční potenciál, poměry cen stříbra ke 
zlatu, k akciím a k nemovitostem nyní i v his-
torii, tvorba strategie na nákup nemovitosti či 
akcií s využitím potenciálu stříbra. 
Přednáška se koná 24. 1. 2023 v Malé scéně, 
vstupné 150 Kč. Rezervace vstupenek u vašeho 
poradce nebo na info@goldengate.cz. Více na 
goldengate.cz.

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí vás zve 
na následující bohoslužby v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie (není-li uvedeno jinak):

Svátek Svaté rodiny
30. prosince | 18.00 hodin
Mše svatá

Svátek sv. Silvestra
31. prosince | 15.30 hodin
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok

Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
1. ledna 2023 | 8.30 hodin
Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie
1. ledna 2023 | 11.10 hodin
Mše svatá, Hylváty, kaple sv. Anny

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů
6. ledna | 18.00 
Mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně – Tří Králů

Začíná nový rok, ve kterém budeme oslavovat 
jubilejních 40 let od založení souboru. Přípravy na 
výroční Běh na dlouhou trať již pomalu začínají. 
Věříme, že se máte na co těšit. I letos se chceme 
účastnit nejrůznějších tanečních workshopů, aby-
chom dále rozvíjeli naši tvorbu a obohatili jsme ji 
o nové prvky. Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
podporu v uplynulém roce 2022. Naše aktivity 
můžete sledovat na sociálních sítích na Insta-
gramu a Facebooku.

Váš soubor C-Dance

Šermířský spolek Honorata ve spolupráci 
s bubenickým Spolkem Mortem v  letošním 
roce v Ústí nad Orlicí bohužel připravovaný 
Tříkrálový průvod nezrealizují.
Doufejme, že se nám za rok podaří navázat 
potřebnou spolupráci dalších měst a v roce 
2024 připravit průvod opět v Ústí.

V  letošním roce nás můžete navštívit 
14. 1. 2023 v 10.00 hodin u D-centra v Dolní 
Dobrouči a odpoledne v 16.00 hodin u Orlovny 
na Orlici v Letohradě. Zde se můžete potěšit 
zážitkem slavnostního průvodu Tří králů s vel-
bloudy, orientálním doprovodem a darovníky, 
klanící se malému Jezulátku se Svatou rodinou.
Podrobnější informace sledujte na FB Honorata 
a Spolek Mortem, či na trikralovepruvody.cz.

 
Petr Vašek

předseda Spolku Mortem

Pozvánka DS Vicena Pozvánka na přednášku

Sváteční bohoslužby

Soubor C-Dance vám přeje 
krásný nový rok 2023!

Tříkrálový průvod 
se letos neuskuteční

Inzerce

HODINOVÝ 
MANŽEL

Využijte našich služeb 
hodinového manžela

736 504 263

Inzerce

Koupíme RD nebo chalupu k trvalému bydlení 
v Ústí nad Orlicí nebo v okolí cca do 20 km. 
V dobrém stavu s dispozicí 4+1 a větší nebo 
s možností dostavby dalších místností. Jsme 
přímí zájemci. Koupě od majitele i  od RK. 
Úspěšný tip hodnotně odměníme. 
Tel. 608 039 239.

Porodní asistentka Mgr. Romana Cihlářová – 
poskytuji předporodní kurzy, konzultace, lak-
tační poradenství a jógu pro ženy v Ústí nad 
Orlicí. Více na webu: kporodususmevem.cz, 
tel.: 732 290 920.

Koupím gramofonové LP desky do své archivní 
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani 
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za 
nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: 
Fiat1955@seznam.cz
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Nemusíte se zvednout z  gauče, historie 
a umění přijdou za vámi domů. Virtuální výstavy 
nabraly na významu a  popularitě zejména 
v  období koronavirové karantény. Městské 
muzeum má aktuálně osm virtuálních výstav, 
které vám postupně představíme. Najdete je na 
webových stránkách muzea muzeum-uo.cz.

Toulky po Andrlově chlumu
Výstava představuje historii a vývoj křížové cesty 
od jejího založení v roce 1753, přes výstavbu 
druhé křížové cesty v letech 1852 - 1853 až 
po interiérovou výzdobu a pověsti vztahující se 
k Andrlově chlumu. Projít si výstavu trvá zhruba 
6 minut. Má celkem sedm 7 kapitol.

První křížová cesta
Úvod je věnován první křížové cestě postavené 
v letech 1753 až 1755 podle pověsti, která se 
váže ke tkalci Augustinu Andresovi. Z původní 
křížové cesty se dochovalo pouze jedno zasta-
vení. Stojí mezi dvěma posledními kaplemi a je 
na něm obraz Vzkříšení.

Druhá křížová cesta na Andrlův chlum
První křížová cesta ve své podobě vytrvala celé 
století. S nástupem Jana Nepomuka Cibulky 
byla v  letech 1852 - 1853 vystavena nová 
zastavení. Měla být nákladnější a odpovídat 
více soudobému trendu doby. Jedenáct kapliček 

má jednoduchou podobu - obdélníkový půdorys 
a trojúhelníkový štít v průčelí, lze do nich nahléd-
nout. Zbylé tři kaple jsou větší, uzavřené.

Kristus na sebe bere kříž
Sousoší nalezneme ve Smetanově ulici. Mělo 
stát na křížové cestě, ale nevyhovovalo prove-
dením ani cenou. 

Historická interiérová výzdoba
Na čelních stěnách v dřevěných rámech spo-
čívaly výjevy jedenácti zastavení křížové cesty. 
Na bočních stěnách se nacházely obrazy sva-
tých. Ve dvanácté kapličce bylo dřevěné sousoší 
Kalvárie a obraz Ukřižování. V třinácté kapličce 
se dodnes nachází oltář z 18. století, který byl 
zřejmě přemístěn z kostela v Ústí. Ve čtrnácté 
kapli se dodnes nachází Boží hrob.

Pověsti
Andrlův chlum je opředen řadou pověstí. Vir-
tuální výstava představuje méně známou 
s názvem O hostii, kterou sepsal Václav Zdeněk 
Hackenschmied v knize Na besedě. 

Dnešní interiérová výzdoba
V roce 1993 provedl akademický malíř Zdeněk 
Brožek sgrafitovou výzdobu na jedenácti zasta-
veních. Pro dvanáctou kapli umělecký kovář 
František Antonín Bečka vytvořil plastiku Krista 

na kříži. Malíř Richard Pešek pro třináctou kapli 
namaloval obraz Snímání z kříže. V poslední 
kapli je Boží hrob.

Kaple Nanebevstoupení Páně
Kaple bývá často zaměňována za jedno ze 
zastavení křížové cesty, ale není tomu tak. 
Jedná se o další sakrální stavbu, kterou potkáte 
při stoupání na Andrlův chlum.

Městské muzeum Ústí nad Orlicí

Představujeme virtuální výstavy městského muzea

Inzerce

Kaple Nanebevstoupení PáněKaple Nanebevstoupení Páně
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Už výsledky z Regionálního přeboru východ-
ních Čech (první místa) 1. 11. 2022 v Hradci 
Králové naznačovaly, že stolní tenisté Lukáš 
Jiruf a Pavel Richter, kteří trénují v tělocvičně 
Speciální ZŠ v Ústí nad Orlicí, budou i na 28. 
ročníku MČR mentálně postižených sportovců 
patřit mezi největší favority.

Tento předpoklad se potvrdil 23. – 24. listo-
padu ve sportovní hale Spec. ZŠ v Hradci Krá-
lové.

Lukáš Jiruf – žák SZŠ UO, zde získal zlatou 
medaili a titul mistra republiky v kategorii „Muži 
D“ (hráči s diagnózou Downův syndrom).
Pavel Richter – absolvent téže školy a dlou-
holetý reprezentant vybojoval nejprve zlatou 

medaili a titul společně s Lukášem Schauerem 
ve čtyřhře a poté v dramatickém finálovém 
zápase zvítězil i ve dvouhře. Získal tak druhé 
„zlato“ a titul i mezi jednotlivci v nejsilnější kate-
gorii „Muži A“. 
Tím se stal nejúspěšnějším hráčem 28. ročníku 
Mistrovství ČR pořádané Českým svazem men-
tálně postižených sportovců.

Nutno dodat, že ve stejné skupině vybojoval 
„bronz“ reprezentant Lukáš Schauer – absol-
vent a tenisový odchovanec SZŠ UO. Pro úpl-
nost, druhé místo patří letos domácímu hráči 
Integry HK Ondřeji Vitvarovi.

Jiří Chaloupka
trenér

Tři zlaté z Mistrovství ČR ve stolním tenisu

Závěr roku byl pro členky Klubu SG soutěžně 
náročný, avšak dostatečně prověřil stávající 
dovednosti, které je třeba do hlavní soutěžní 
sezóny doladit.

Koncem listopadu jsme pořádali závod ve 
sportovní gymnastice Orlický oříšek. Oblíbený 
gymnastický dvojboj s doplňkovým závodem ve 
šplhu za podpory města Ústí nad Orlicí proběhl 
v krásném prostředí tělocvičny DDM Duha za 
přítomnosti mnoha diváků, kterým jsme mohli 
poprvé za 45 let historie sportovní gymnastiky 
v Ústí nad Orlicí nabídnout komfortní ničím 
neomezený výhled na celé soutěžní klání. 45 
závodnic věkové kategorie 5 - 18 let z gymnas-
tických oddílů si otestovalo aktuální dovednosti 
na hrazdě a přeskoku. Nejúspěšnějšími dvojbo-
jařkami z našeho oddílu byly Sára Šmoldasová 
(1. místo v kategorii starších žákyň), Nela Mar-
šíková (2. místo) a Viktorie Pirklová (3. místo) 
v kategorii mladších žákyň. Mezi nejrychlejší 
šplhavce se probojovala v kategorii starších 
žákyň Apolena Jirásková (2. místo) a ve starší 
kategorii Marie Kaucová (2. místo) a Barbora 
Pechová (3. místo). Gratulujeme!!!
Závod byl rovněž testem pro pořádání krajské 
soutěže ve sportovní gymnastice ČASPV se 
standardními disciplínami (hrazda, přeskok, kla-
dina a akrobacie), která se uskuteční v dubnu 
2023.

V  úvodu prosince se konal tradiční závod 
O Mikulášský pohár, který je určen pouze 
členkám klubu. Komorní prostředí domovské 
tělocvičny je důležité zejména pro ty nejmladší 
(5 let), pro něž tento závod znamená prolog do 

světa soutěžního sportu. Držitelkou letošního 
poháru s nejvyšším bodovým ohodnocením se 
stala Marie Kaucová. 
Před 15 lety jsme započali tradici, kterou pře-
rušila pouze 2 kovidová intermezza, a naší sna-
hou je ji zachovat i do budoucna pro vzácné 
okamžiky sounáležitosti k určitým hodnotám.

Naše motivace se nyní koncentruje na jarní pří-
pravu, jejímž cílem je získat maximální počet 
postupových míst na květnové mistrovství 
republiky. S ním souvisí nácvik náročnějších 
prvků ve všech soutěžních disciplínách spor-
tovní gymnastiky napříč všemi věkovými kate-
goriemi. Pevně věříme, že se nám to společně 
podaří.

Volná místa v přípravce
Máte doma neposedného skřítka, který vyza-
řuje spoustu energie a raduje se z každého 

pohybu? Přijďte k nám! Gymnastický sport mu 
umožní se realizovat hned ve čtyřech disciplí-
nách. Gymnastická průprava je všestranná 
a žádaná pro jakékoliv sportovní odvětví. 
Zveme všechny šikovné holčičky ve věku 5 - 6 
let, aby si v tréninkové hodině vyzkoušely svoje 
dovednosti. 
Kdy? Ve středu 4. 1. a 11. 1. v tělocvičně ZŠ 
Komenského Na Štěpnici od 16 do 17 hodin. 
Vezměte s sebou vhodné oblečení, neklouza-
vou cvičební obuv a dobrou náladu!

Děkujeme za finanční podporu městu Ústí 
nad Orlicí, rodičům za skvělou spolupráci při 
organizaci tréninku a přípravě nářadí, a našim 
členkám za vytrvalost, píli a cílevědomost při 
dosahování stále vyšších met.

Přejeme Vám úspěšný nový rok 2023!
Tým trenérek SG

Sportovní gymnastika
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STUDIOBART zve na cvičení

STUDIOBART - jóga, zdravá záda, cvičení pro 
děti (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na poprázdninové cvičení 
k nám do studia.
Připravujeme pestrou nabídku - jóga, zdravá 
záda, pilates, cvičení pro seniory, cvičení pro 
děti s fyzioterapeutkou.

Pilates s Pavlínou každý pátek 8.15 a kruháč 
středy 8. 00. Cvičení pro seniory - ranní nádech 
s Danou Holubářovou.
Můžete se těšit na lekce vinyasa jógy s Bar-
čou, zdravých zad s Market a Veru, vitality jógu 
s Růžou. Pro maminky jsme připravili cvičení po 
porodu - středy 10.00 hodin.

Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novin-
kách informovat.

Krytý plavecký bazén
Krytý plavecký bazén má právo na změnu pro-
vozních hodin pro veřejnost, na omezení rela-
xačního centra a ostatních atrakcí.
Raději se včas informujte na tel.: 734 353 475

Omezení plaveckých drah:
po | 16:00 – 17:00 | 2 dráhy
út + čt | 15:00 – 19:00 | 2 dráhy

Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633

Akce:
2. 1. | 21:00 – 23:00 | Vodní noc

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Centrum RIO
Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.

Rezervace: tepvos.cz/rezervace
tel.: 777 673 359, bazenusti.cz

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky bazenusti.cz.

Po  15:00 – 21:00 společná
Út  13:00 – 21:00 ženy
St  13:00 – 21:00 muži
Čt  13:00 – 18:00 ženy
  18:00 – 21:00 muži
Pá  13:00 – 21:00 muži
So  15:30 – 18:30 ženy
  18:30 – 21:00 společná
Ne  14:00 – 21:00 společná

Zavřeno  1. 1.
Sanitární den 2. 1. 
    

tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek 15:00 – 20:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

Více informací na bazenusti.cz nebo se infor-
mujte na: info@skateparkustinadorlici.cz

tel.: 734 172 397, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zimní stadion
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  15:00 – 16:30  dospělí
St  14:00 – 15:30 děti do 15 ti let
Čt  15:00 – 16:30 děti do 15 ti let
   17:00 – 18:30 dospělí 

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén – provozní doba leden

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum

Ne 01. 1. ZAVŘENO 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Po 02. 1. SANITÁRNÍ DEN 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

Út 03. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St 04. 1. 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00

Čt 05. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá 06. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

So 07. 1. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 08. 1. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 09. 1. 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

Út 10. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St 11. 1. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00

Čt 12. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá 13. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

So 14. 1. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 15. 1. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 16. 1. 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

Út 17. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St 18. 1. 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00

Čt  19. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá  20. 1. 05:30 – 07:55 15:30 – 21:00 15:30 – 21:00

So  21. 1. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne  22. 1. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po  23. 1. 14:00 – 21:00 16:00 – 21:00

Út  24. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

St  25. 1. 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00

Čt  26. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá  27. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

So  28. 1. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne  29. 1. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po  30. 1. 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

Út  31. 1. 05:30 – 07:55 14:30 – 19:00 15:00 – 19:00

Rekreační služby a sportoviště Tepvos
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Ústecké listyPřed více než rokem vznikl spojením TJ Jiskra 
Ústí nad Orlicí a Sokola Libchavy mládežnický 
fotbalový klub FK ORLICKO, který je zaměřen 
na výchovu mladých fotbalistů z oblasti Orlic-
koústecka.

Naším zájmem bylo zvyšovat výkonnost a kva-
litu, a hrát republikové soutěže. Tým mladších 
žáků ročník 2009 byl přihlášen do soutěže 
starších žáků a hrál proti klukům starším i o 2 
roky, a i když fotbal kluky někdy „bolel“, byla to 
výborná příprava na vyšší soutěž, získali větší 
sebedůvěru, naučili se bojovat za tým a hrát 
kolektivně. Ruku v ruce s tím šla i vyšší inten-
zita tréninků a zodpovědnost za přípravu, což 
trenéři zvládli velmi dobře. Ne všichni kluci však 
byli ochotni dávat fotbalu více času a nároč-
nosti na přípravu. 

Nyní máme účast na tréninkových jednotkách 
více než 90 % a intenzita tréninkových hodin je 
velmi vysoká, trénujeme 3x týdně a o víkendu 
jsou zápasy. Stejně postupoval oddíl i u dalších 
týmů, které hrály soutěžní zápasy proti starším 
soupeřům. Bylo to pro ně náročné, ale vyplatilo 
se to.

Po ročních přípravách a velkém tréninkovém 
úsilí se podařilo čtyřem týmům postoupit 
v kategorií žáků do republikových soutěží, které 

jsou rozděleny na jednotlivé ročníky. Začala fun-
govat větší součinnost a spolupráce s rodiči.
Byly obavy, zda v těchto kvalitních soutěžích 
budeme schopni konkurovat týmům z Prahy, 
Hradce Králové, Chrudimi, Kolína a dalších vět-
ších měst, kde mají fotbalové akademie.
Po skončení podzimní části soutěží můžeme 
říci, že naše týmy nehrají roli „otloukánka“, 
ale vedou si celkem dobře, některé výborně. 
Starší týmy hrají fotbalovou divizi (druhá nej-
vyšší žákovská soutěž) a patří ke špičce. Mladší 
týmy hrají žákovskou ligu a pohybují se v polo-
vině soutěží.
Problémem je poměrné úzký kádr kluků, kteří 
jsou schopni tyto soutěže hrát. Proto potře-
bujeme týmy doplnit a máme zájem i o kluky 
z blízkého okolí. Potřebujeme šikovné kluky od 
11 do 14 let a také mladší pro posílení našich 
přípravek, abychom i v budoucnu mohli hrát ve 
vyšších soutěžích.

R. Dušek

Žáci FK Orlicko hrají fotbalovou ligu a divizi
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