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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012
Začátkem února byl v průběhu 9. zastupi-
telstva města schválen rozpočet města na 
rok 2012. Příjmy města jsou očekávány ve 
výši 238,2 mil. Kč a výdaje navrhovány ve 
výši 244 mil. Kč, tzn. schodek rozpočtu 
5,8 mil. Kč. Letošní plánované schodkové 
hospodaření nám umožnily úspory z roku 
2011. V  loňském roce byl rozpočet města 
schválen s přebytkem 6 mil. Kč, ale ve sku-
tečnosti činil 19 mil. Kč. Jinými slovy, to, co 
jsme loni našetřili, si můžeme letos dovolit 
utratit. Jsem přesvědčen, že se ale nejed-
ná v žádném případě o utrácení neuváže-
né nebo dokonce nezodpovědné. Nakonec 
tomuto přesvědčení nasvědčuje i  věcné 
a korektní projednávání rozpočtu v zastu-
pitelstvu města. Letošní rozpočet byl navíc 
připraven velice podrobně a detailně a kaž-
dá jednotlivá položka byla řádně odůvod-
něna v textové části rozpočtu, kterou měli 
zastupitelé k  dispozici. Vy, občané, jste se 
s  rozpočtem mohli seznámit nejen na ve-
řejném zastupitelstvu, ale také na úřední 
desce a webových stránkách města. 
Rozpočet města na rok 2012 odráží pro-
vedená opatření loňského roku. Jedná se 
zejména o úsporu provozních výdajů sou-
visejících se změnou dodavatele elektrické 
energie, plynu, telekomunikačních služeb 
a pohonných hmot. Dále pak o mzdové vý-
daje, ve kterých se projevilo snížení počtu 
zaměstnanců městského úřadu a o úsporu 
téměř 1,5 mil. Kč díky nové kalkulaci slu-
žeb zajišťovaných společností Tepvos s.r.o. 
Na snižování provozních nákladů se samo-
zřejmě zaměřujeme i letos, ale jinak rozpo-
čet krácen nebyl. Naopak dochází k  vyšší 
podpoře sportovních a kulturních činností, 
což jistě přivítají jak sportovní oddíly, tak 
i zájmové spolky a sdružení.
Mám-li z  rozpočtu města zrekapitulovat 
některé jeho výdajové položky, vyzdvihnu 

stavební investice a velké opravy (32,5 mil. 
Kč), úhrady za služby prováděné společnos-
tí Tepvos s.r.o. ve výši 40,5 mil. Kč (z toho 
10 mil. na provoz krytého bazénu, aquapar-
ku, zimního stadionu a  sauny), provozní 
dotace školským a předškolským zařízením 
(18,7 mil. Kč), provozní dotace příspěv-
kovým organizacím města (20,5 mil. Kč), 
účelové dotace do sportu (2,7 mil. Kč), do 
kultury (1,8 mil. Kč) a do sociálních služeb 
(1,3 mil. Kč). Za svoz domovního odpadu 
vynaložíme 7,5 mil. Kč, na individuální 
půjčky na opravu a výstavbu bytů je určeno 
10 mil. Kč. Tradiční Město v pohybu je roz-
počtováno ve výdajové části ve výši 1,1 mil. 
Kč a v příjmové předpokládá 800 tis. Kč od 
sponzorů, z reklamy a z pronájmu náměstí. 
Ústecký advent je zajištěn částkou 125 tis. 
Kč a  letní Kinematograf bratří Čadíků 30 
tis. Kč.
Výčtem bych mohl pokračovat, ale mým 
účelem není zahltit Vás čísly, a  proto do-
poručuji seznámit se s  rozpočtem osobně. 
Rozpočet je samozřejmě i po schválení na-
dále veřejně přístupný dokument a  o  jeho 
plnění Vás budeme v průběhu roku infor-
movat. 

Petr Hájek, starosta města

VÝZVA
Rada města Ústí nad Orlicí 

má zájem na zřízení
Komise RM pro zastupování živnostní-
ků a podnikatelů města Ústí nad Orlicí,
a proto vyzývá případné zájemce o účast 

a činnost v této komisi, aby se hlásili
u starosty Petra Hájka, tel. 777 736 337, 

e-mail hajek@muuo.cz , nebo
u 1. místostarosty JUDr. Zdeňka Ešpan-
dra, tel. 777 736 562, e-mail espandrz@

muuo.cz .

Informace o komisi a její náplni byla po-
skytnuta na setkání vedení města 

s podnikateli dne 8.2.2012. 
Je předpoklad, že by komise zasedala 

po 17. hodině dle potřeby.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
1. místostarosta

POZVáNKA
pro místní podnikatele 

a živnostníky na seminář 

„AKTuálNí MOžNOSTi 
POdPORy POdNiKáNí“

Akci pořádá město Ústí nad Orlicí 
a agentura pro podporu podnikání a  in-
vestic CzechInvest, na základě dohody na 
schůzce dne 8.2.2012.
Termín a místo konání je 20.3.2012 od 
13:00 hodin v salonku restaurace Sport-
MusicClub v Ústí nad Orlicí.
Přednáší Ing. Michal Svoboda, ředitel re-
gionální kanceláře CzechInvest.
Vstup volný.

JUDr. Zdeněk Ešpandr
1. místostarosta
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FARMářSKé TRhy
V  roce 2011 se v  Ústí nad Orlicí konaly 
farmářské trhy. Město využilo pro pořádá-
ní těchto trhů prostory nové klidové zóny 
Kociánka. Pan Rudolf Stuchlík zorganizo-
val v  loňském roce v  těchto místech trhy 
devětkrát. Po zkušebním provozu se pro-
story Kociánka ukázaly pro pořádání ta-
kovýchto a obdobných akcí nevyhovující. 
Město proto zvažuje využít jiné prostory 
pro uskutečnění veřejností oblíbených far-
mářských trhů. Jako nejpravděpodobnější 
místo konání se jeví prostor Mírového ná-
městí v Ústí nad Orlicí. O vhodném mís-
tě konání a  plánovaných termínech bude 
veřejnost informována na stránkách Ús-
teckých listů a webových stránkách města.

iNFORMACE Z MĚSTSKéhO ÚřAdu
Na základě analýz personálně – organizačního auditu proběhla na městském úřadě reorga-
nizace jednotlivých odborů. Od 1. ledna 2012 byly některé odbory posíleny zřízením nových 
oddělení. Bylo zřízeno oddělení informatiky pod kanceláří tajemníka, oddělení správní od-
boru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí odboru sociálních služeb a  oddělení cestovního ruchu a  propagace odboru školství, 
kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace. 

Oddělení: Vedoucí: Tel.:
oddělení informatiky Ing. Jiří Čajka 465 514 310
oddělení správní Ing. Marta Pirklová 465 514 346
oddělení sociálně-právní ochrany dětí Bc. Petr Čada 465 514 517
oddělení cestovního ruchu a propagace Bc. Zdenka Kroulíková 465 514 221
Popisy náplní činnosti jednotlivých oddělení jsou zveřejněny v Organizačním řádu Městské-
ho úřadu v Ústí nad Orlicí na webových stránkách města – www.ustinadorlici.cz. 
Nová struktura městského úřadu byla navržena z  důvodu zlepšení procesního uspořádání 
a z dlouhodobého hlediska by měla přispět ke zkvalitnění a zefektivnění procesů úřadu.

JUDr. Eva Kalousková, tajemnice městského úřadu

STĚhOVáNí ČáSTi OdBORu dOPRAVy
V souvislosti s novou organizační strukturou městského úřadu došlo k přestěhování části 
odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend. Od února 2012 vykonává svoji 
činnost agenda řidičských průkazů a přestupků v dopravě v budově v ulici dělnická 1405 
(přízemí). 
 agenda: tel.: 
Stieglitzová Jana  řidičské průkazy 465 514 527
Štěpánek Václav přestupky v dopravě 465 514 524
Slavíková Jitka přestupky v dopravě 465 514 525

Jaroslav Ešpandr,
vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend

STĚhOVáNí Odd. CESTOVNíhO RuChu A PROPAGACE 

V  polovině února došlo k  přestěhování části nově vzniklého oddělení cestovního ruchu 
a propagace do nových prostor. Oddělení, jehož vedoucí je Bc. Zdenka Kroulíková, je umís-
těno v 1. poschodí budovy B městského úřadu, Mírové náměstí č.p. 7. 
Bc. Zdenka Kroulíková  tel.: 465 514 221
Ing. Katarína Martincová  tel.: 465 514242
Mgr. Zuzana Pražáková tel: 465 514313

NáVRhy K AuTOBuSOVé 
dOPRAVĚ

Vážení spoluobčané, v  současné době če-
káme na návrh jízdního řádu firmy Oredo 
k  obsluze části města Dukla a  sídliště Štěp-
nice Ústí nad Orlicí. Je předpoklad, že od 
1.4.2012 budou autobusy ČSAD obslouženy 
zastávky Žel. Stanice, U Václava, Aut. Nádra-
ží, Hřbitov, Plus Discont, Popradská, Štěp-
nice, Nemocnice, Rietr, dukla.
Rozsah dopravy by měl být zhruba stejný 
jako v  roce 2011. Případné návrhy a připo-
mínky adresujte na e-mail espandrz@muuo.
cz, nebo pirklova@muuo.cz .

JUDr. Zdeněk Ešpandr
1. místostarosta

ZáMĚR PROdEJE A PRONáJMu STAVEBNíCh 
POZEMKŮ V lOKAliTĚ „u lETiŠTĚ“

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních 
pozemků k výstavbě městských vil v souladu s regulačním plánem obytné plochy U Letiště.

Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192 o výměře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194 o výměře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195 o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196 o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197 o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199 o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.
Stavební pozemek č. 15 tj. p.p.č. 923/208 o výměře 1828 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 16 tj. p.p.č. 923/85 o výměře 1563 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 17 tj. p.p.č. 923/84 o výměře 2081 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 

Veškeré náležitosti a podmínky prodeje a pronájmu jsou zveřejněny na úřední desce Městské-
ho úřadu Ústí nad Orlicí, na elektronické úřední desce na internetových stránkách www.usti-
nadorlici.cz v sekci úřad – úřední deska a na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz 
v sekci úřad - majetkoprávní záležitosti. 

NOViNKy NA OdBORu 
SOCiálNíCh SlužEB 

K  31.12.2011 přešla agenda všech nepojist-
ných dávek na Úřady práce ČR, tím se změnil 
i  rozsah činností odboru sociálních služeb 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. S přecho-
dem dávek došlo i k zeštíhlení odboru soci-
álních služeb, v  současné době zde pracuje 
11 pracovníků včetně vedoucích. Nadále je 
odbor umístěn na ulici Dělnická 1405 v Ústí 
nad Orlicí
Pro lepší organizaci a metodické vedení čin-
ností bylo od 1.1.2012 zřízeno na odboru so-
ciálních služeb Městského úřadu nové oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí, které:

 - vykonává činnosti v  rozsahu obecního 
úřadu stanovené zákonem o  sociálně-
-právní ochraně dětí,

 - podle zákona o azylu vykonává soudem 
ustanovenou funkci opatrovníka žadateli 
o azyl mladšímu 18 let,

 - podle zákona o rodině sleduje dodržová-
ní výchovných opatření učiněných sou-
dem,

 - vykonává státní správu podle zákona 
o  sociálně-právní ochraně dětí, např. 
podává návrh soudu na omezení nebo 
zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo 
pozastavení jejího výkonu, na naříze-
ní ústavní výchovy, návštěva dětí umís-
těných v  ústavní  péči,  vykonává funkci 
opatrovníka, činnosti náhradní rodinné 
péče,
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 - podle zákona o  soudnictví ve věcech 
mládeže je účastníkem řízení o  uložení 
opatření dítěti mladšímu 15 let.

Oddělení se skládá ze 6 pracovníků, vedoucí-
ho oddělení Bc. P. Čady, čtyř opatrovnic, jed-
noho kurátora pro mládež a vedoucí odděle-
ní vykonává agendu náhradní rodinné péče. 
Zbývajících pět pracovníků sociálního od-
boru spolu s  vedoucí vykonává následující 
agendy, které jsou v samostatné a přenesené 
působnosti.
Samostatná působnost:

 - přijímá žádosti o  uzavření nájemních 
smluv na byty ve vlastnictví města včetně 
bytů v domech s pečovatelskou službou,

 - vede evidenci žadatelů o uzavření nájem-
ních smluv na byty,

 - koordinuje proces komunitního pláno-
vání sociálních a  souvisejících služeb 
města

 - zabezpečuje výkon práv a  povinností 
pro Domov důchodců v  Ústí nad Orli-
cí, Centrum sociální péče města Ústí nad 
Orlicí, Stacionář Ústí nad Orlicí,

 - zajišťuje výkon funkce terénního pracov-
níka ve vyloučených lokalitách, 

 - zajišťuje pohřeb osobám zemřelým na 
katastru města, kterým nebyl v zákonné 
lhůtě vypraven pohřeb.

Přenesená působnost:
 - podle zákona o  sociálních službách po-
skytuje odborné sociální poradenství 
osobám ohroženým sociálním vylouče-
ním,

 - podle zákona o pomoci v hmotné nouzi 
zajišťuje výkon sociální práce,

 - vydává doporučení k  uzavírání smluv 
o  nájmu bytu zvláštního určení 
a bytu v domě zvláštního určení,

 - podle zákona o návykových látkách vy-
dává tiskopisy a žádanky a vede přísluš-
nou evidenci o těchto dokladech,

 - zajišťuje úkoly vyplývající z funkce veřej-
ného opatrovníka stanoveného soudem 
osobám s omezenou způsobilostí k práv-
ním úkonům  a  osobám zbaveným způ-
sobilosti k právním úkonům,

 - zajišťuje výkon funkce terénního pracov-
níka se všemi cílovými skupinami,

 - zajišťuje výkon funkce sociálního kurá-
tora,

 - zajišťuje vyřizování přestupků dle zákona 
č. 200/1990 Sb., § 28, § 29, § 30 a zákona 
359/1999 Sb., 

 - plní úkoly napomáhající výkonu práv 
příslušníků romské komunity a integraci 
příslušníků romské komunity do společ-
nosti,

 - zajišťuje činnosti protidrogového koor-
dinátora,

 - vydávání parkovacích průkazů označují-
cí vozidla přepravující osobu těžce zdra-
votně postiženou.

Od 1.2.2012 došlo ke změně vedoucí na od-
boru sociálních služeb, kterou je Bc. Ivana 
Nečekalová.

Bc. Ivana Nečekalová, 
vedoucí odboru sociálních služeb

ÚSTí NA VElETRhu CESTOVNíhO RuChu hOlidAy WORld 
Město Ústí nad Orlicí představilo na 21. 
středoevropském veletrhu cestovního 
ruchu holiday World, který se konal na 
pražském výstavišti v  holešovicích ve 
dnech 9.-12. února, svoji novou výstavní 
expozici.
Na stánku našla odborná i laická veřejnost 
nabídku volnočasových aktivit, možnosti 
ubytování, relaxace, přehled konaných akcí 
v  letošním roce a  nabídku dalších služeb 
cestovního ruchu v Ústí nad Orlicí a okolí. 
Nově zde byly distribuovány trhací mapy 
města Ústí nad Orlicí a okolí a drobné pro-

pagační materiály, záložky do knížky, ka-
pesní kalendáříky, pohledy. Současně zde 
bylo možné získat propagační materiály 
z našeho partnerského polského města Bys-
trzyca Klodzka.
Nová expozice byla postavena na dvaceti 
metrech čtverečních z  mobilních modulů 
a panelů opatřených fotografickými polepy 
zastupující historii, významné akce a  vol-
nočasové aktivity. Stánek je vybaven malým 
technickým zázemím pro skladování pro-
pagačních materiálů a  přípravu drobného 
občerstvení. Variabilita stánku umožňuje 
prezentaci jak na velkých výstavách typu 

veletrhu Holiday World, tak na menších 
regionálních výstavách a  veletrzích. Nová 
expozice byla spolufinancována z  fondů 
ERDF prostřednictvím Euroregionu Gla-
censis.
Návštěvníci se zajímali o nabídky aktivního 
odpočinku, cykloturistiku, pěší turistiku, 
možnosti ubytování a  mapy města i  okolí. 
Cílené dotazy byly zaznamenány na areál 
v Cakli a nové cyklostezky.
V  pátek stánek navštívili zástupci našeho 
polského partnerského města Bystrzyca 
Klodzka a  diskutovali s  panem starostou 

o  možnostech další spo-
lupráce. V sobotu jsme na 
stánku přivítali pana Jaro-
slava Svěceného, umělec-
kého ředitele hudebního 
festivalu Kocianovo Ústí, 
jehož 7. ročník se letos 
koná v  dnech 9. – 12. 5. 
Konkretizována byla or-
ganizace letošního 54. roč-
níku Kocianovy houslové 
soutěže a  festivalu Kocia-
novo Ústí, možnosti je-
jich mediální propagace 
a podpory. 
Veletrh Holiday World se 

konal pod záštitou ministra pro místní roz-
voj Ing. Kamila Jankovského. Podle jeho 
hodnocení se „jednoznačně jedná o nejvý-
znamnější veletržní událost v  oblasti ces-
tovního ruchu nejen v České republice, ale 
i celém prostředí střední Evropy“. Čeští i za-
hraniční vystavovatelé se prezentovali na 
ploše 10 300 m2. Pozornost si získaly ukáz-
ky lidových řemesel, ruční výrobky z prou-
tí, drátků, korálků, ale hlavně ochutnávky 
místních specialit a pochutin.
V roce 2013 se vystavovatelé sejdou v Praze 
Holešovicích ve dnech 7. – 10. února.

Bc. Zdenka Kroulíková
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ZTRáTy A NálEZy 
Sdělujeme občanům, že informaci (ztráty a nálezy) podá městský úřad, majetkoprávní od-
bor, pí Ludmila Stejskalová, tel. č. 465 514 225.
Zároveň vyřizujeme jménem občanů (kteří něco ztratili) poděkování všem občanům, kteří 
nálezy poctivě odevzdali. K majitelům se již dostalo několik věcí, např. náušnice ze žlutého 
kovu, kolo, několik peněženek atd. Zároveň vyzýváme majitele dalších ztracených (případ-
ně odcizených) věcí, např. pánských a dámských kol, dětských kočárků, klíčů a ostatních 
předmětů o jejich vyzvednutí. 

NOVé KONTEJNERy NA ŠATSTVO A OBuV
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg 
starého šatstva. Toto množství v současnosti 
končí jako směsný odpad. Těžko se pro něj 
hledá jeho další ekonomické využití. Jako 
zatím jedinou, ekonomicky a  ekologicky 
schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto 
oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. 
A to v míře maximální. Jak u nás doma tak 
i v zahraničí. V České republice je prakticky 
jediný sběrač a  zpracovatel starého šatstva, 
který řeší tuto problematiku tímto inovativ-
ním způsobem takto komplexně. Komodity 
tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a obchod-
ně realizuje na trzích celého světa.
Je to společnost REVENGE a. s., která umís-
ťováním sběrných kontejnerů na šatstvo 
a boty ve Vašem okolí dává jistotu ekologicky 
zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně 
snížit množství směsného komunálního od-
padu v řádu mnoha procent. Společnost RE-

VENGE a. s. touto službou tak nabízí cestu 
dobrovolné spolupráce každému občanovi, 
jak se podílet na snižování odpadového zne-
čištění našeho okolí a to bez dodatečných fi-
nančních požadavků na veřejné rozpočty. 
Není již nutné tento druh materiálu spalovat 
ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. 
Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení 
do sběrných kontejnerů dáváte svému šat-
stvu druhý život.
Vložením Vašeho šatstva do té správné bed-
ny jste právě vykonali další krok na cestě 
správným směrem.

Společnost REVENGE a.s.
Stanoviště sběrných kontejnerů v Ústí:
- Parkoviště u Babyky, Jilemnického ul.
- ul. Bratří Čapků, před ZŠ
- prodejna potravin Adámek, Kerhartice
- ul. Třebovská, parkoviště před čp. 449
- ul. Královéhradecká, sběrný dvůr

Z ČiNNOSTi SBORŮ dOBROVOlNÝCh hASiČŮ 
Vážení čtenáři, v následujících měsících Vás 
budeme na stránkách Ústeckých listů infor-
movat o činnosti dobrovolných hasičů naše-
ho města.
Možná Vás napadlo: „Potřebujeme dobro-
volné hasiče, když v Ústí nad Orlicí je stani-
ce Hasičského záchranného sboru (HZS), ve 
které slouží hasiči profesionální?“
Příslušníci HZS jsou ve službě celých 24 ho-
din denně. Vyjíždějí do dvou minut na výzvu 
operačního střediska a  k  ohlášené událos-
ti přijíždějí většinou jako první. V  přípa-
dě, že událost je většího rozsahu, operační 
středisko HZS povolává další jednotky dle 
poplachového plánu kraje. Poplachový plán 
je sestaven podle stupně nebezpečí v  dané 
obci. Toto nebezpečí určuje, kolik jednotek 
a v jakém čase musí být schopno se k událos-
ti v určitém území dostavit.
Ústí nad Orlicí je zřizovatelem čtyř jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů. Dvě jednot-
ky jsou kategorie JPO III (Jednotka požární 
ochrany) a ty jsou určeny k zásahům i mimo 
naše město. Jsou to JSDH Ústí nad Orlicí – 
Ústí nad Orlicí I  a  JSDH Ústí nad Orlicí – 

Černovír. Další dvě jednotky jsou kategorie 
JPO V  a  jsou převážně určeny k  zásahům 
v našem městě. Jsou to JSDH Ústí nad Orlicí 
– Knapovec a  JSDH Ústí nad Orlicí – Hyl-
váty. Jednotka „hylvátských hasičů“ je navíc 
předurčena pro Civilní ochranu a Ochranu 

obyvatelstva s krajskou působností.
Všichni členové ústeckoorlických jednotek 
v  nich pracují výhradně mimo svá občan-
ská povolání bez nároku na odměnu. Do 
jednotek je zařazeno asi 70 mužů, kteří jsou 
připraveni kdykoliv vyrazit na pomoc svým 
spoluobčanům. Vyjíždějí do deseti minut od 
vyhlášení poplachu. Na zásahy se dobrovolní 
hasiči připravují na mnoha školeních a cvi-
čeních, která organizují sami, nebo ve spo-
lupráci s  dalšími složkami integrovaného 
záchranného systému. Naši dobrovolní hasi-
či absolvují pravidelné lékařské prohlídky 
a  předepsaná školení, potřebná k  dosažení, 
nebo k udržení jejich odbornosti.
Dobrovolní hasiči zasahují ve většině přípa-
dů po boku svých profesionálních kolegů, ale 
jsou připraveni a  vybaveni i  na samostatné 
zásahy. V  případě rozsáhlých událostí jako 
jsou živelné pohromy vyjedou do terénu 
všechny naše jednotky. Například 1.března 
2008 vichřice Emma v Ústí nad Orlicí skoli-
la mnoho stromů a poškodila několik střech. 
Vyjely všechny čtyři jednotky. Odstranit po-
padané a  nebezpečné stromy se základním 
zabezpečením poškozených střech a uvolně-
ním komunikací se vše podařilo ještě téhož 
dne. V okolí jsme byli mezi prvními podob-
ně postiženými městy, kde bylo hotovo. Na 
běžné události operační středisko povolá jen 
některé jednotky města a zbytek se ponechá-
vá v záloze.
Dobrovolní hasiči se nezabývají pouze zása-
hovou činností a přípravou na zásahy. Zabez-
pečují i různé sportovní a společenské akce. 
Vychovávají si své nástupce v  řadách mla-
dých hasičů. Pořádají a zúčastňují se soutěží, 
pořádají společenské akce a  také předvádějí 
svou techniku a výcvik na veřejnosti. Připra-
vují besedy a  provádějí osvětovou činnost 
v oblasti prevence a přípravy občanů na mi-
mořádné situace. O tom se postupně budete 
dozvídat z dalších příspěvků v následujících 
číslech Ústeckých listů.
Dobrovolní hasiči do Ústí nad Orlicí určitě 
patří a jak při záchraně osob, ochraně majet-
ku, ale i ve společenském a kulturním životě 
mají svou významnou roli, stejně jako v celé 
naší zemi!  I. Špinler velitel SDH Černovír

BilANCOVAli 10 lET dRužBy
V sobotu 28. ledna se hasiči SDH Černovír zúčastnili Výroční valné hromady OSP Stary 
Waliszów u Bystřice Kladské, se kterým udržují již deset let družební styky. Byla zde zhod-
nocena práce 70 členného sboru, mimo jiné jejich zásahová jednotka vyjela celkem 135x. 
V rámci jednání byly předány medaile jednotlivcům i celému sboru.
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TEPVOS, SPOl. S R.O. iNFORMuJE
Převod funkce správce komunikací pod Městský úřad Ústí nad Orlicí:
Společnost TEPVOS, spol. s r.o. tímto oznamuje všem firmám a občanům města, že s plat-
ností ode dne 1. 2. 2012 přechází funkce správce komunikací, včetně veškeré související 
agendy a vykonávaných činností, pod Městský úřad Ústí nad Orlicí. Tuto funkci vykonává 
nadále pan Miloš Dalešický, kterého od výše uvedeného data najdete v budově Městského 
úřadu, na odboru rozvoje města ve 2. patře, tel. 777 773 351. 
Zajištění přidělování hrobových míst a hřbitovní agenda:
Na základě výše uvedeného převodu funkce správce komunikací dochází současně ke změ-
ně při zajišťování činností souvisejících s přidělováním hrobových míst, vydáváním souhla-
sů s uložením ostatků a uzavírání nových nájemních smluv na hrobová místa, které budou 
nadále vykonávány společností TEPVOS, spol. s r.o., a to na divizi Služeb - úsek komunální 
služby na adrese Královehradecká 1526 v Ústí nad Orlicí (vedle areálu sběrného dvora). 
Zprostředkování výše uvedených činností bude zajišťovat paní Martina Václavková, tel. 
465 525 579, na kterou se obracejte s Vašimi žádostmi.

POdĚKOVáNí
Ráda bych poděkovala jménem celé rodiny panu MVDr. Janu Šaškovi, veterinárnímu lékaři 
z Kerhartic, za nevšední a obětavou péči, kterou věnoval po dobu téměř 3 měsíců naše-
mu vážně nemocnému kocourkovi. Díky jeho profesionálnímu a hlavně lidskému přístupu 
nám pomohl v těžkých chvílích Matýskova odcházení. Věra Čípová

TANEČNí MARATÓN
Speciální základní škola a mateřská škola 
Ústí nad Orlicí Vás zvou na 11. ročník TA-
NEČNÍHO MARATÓNU, který se usku-
teční 26. března. V 11:30 hodin prezentace, 
od 12:00 hodin rozjezd v tělocvičně školy. 
Informace a přihlášky na tel.: 605060703, 
721903041, paní Kovářová.

STříPKy ZE ZŠ KERhARTiCE
Bruslení

V  zimních měsících lednu a  únoru se žáci 
naší školy zúčastnili každoročního pravi-
delného bruslení na zimním stadionu v Ústí 
nad Orlicí. Letos byly školou pořízeny brusle 
i pro ty děti, které je nemají a mohly se tak 
společného zimního bruslení zúčastnit.

Zápis
Dne 31.1. se konal slavnostní zápis žáků do 
prvního ročníku pro školní rok 2012/13. Za-
psáno bylo 11 dětí s tím, že ještě u některých 
dětí je zvažován odklad školní docházky.
Beseda s policií ČR
Dne 2. 2. proběhla na naší ZŠ beseda s pří-
slušnicí Policie ČR Bc. Ivetou Lehkou na 
téma Osobní bezpečí dětí. Žáci školy byli 
rozděleni do dvou skupin a  besedovali nad 
důležitým tématem osobního bezpečí a jeho 
rizik. K prezentaci byla využita nově poříze-
ná interaktivní tabule. Další beseda s  Poli-
cí ČR je plánována na měsíc duben, kdy se 
před letním obdobím bude diskutovat o pro-
blematice dopravní výchovy, jízdě na kolech 
a chováním v dopravním provozu.
Malování
V termínech 27.1. – 28.1. a 2.2.- 4.2. ve ško-
le proběhlo malování tříd a ostatních prostor 
(WC, herny, šatna). Aby nedošlo k narušení 
výuky, malování a  následné uklízení probí-
halo mimo pracovní dny. Velké poděkování 
patří všem ochotným maminkám, které si 
našly čas a v hojném počtu ve škole s víken-
dovými úklidy pomohly. 

žáCi ZŠ TřEBOVSKá uSPĚli SE SVÝMi PROJEKTy
Dne 10. února proběhlo v  Lanškrouně okresní kolo Festivalu vědy a  techniky pro děti 
a mládež v Pardubickém kraji, jehož cílem je podněcovat co nejvíce talentovaných žáků ZŠ 
a středoškoláků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení kon-
krétních vědeckých a technických projektů. Festival je pořádán v rámci projektu „Program 
pro vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory“ a v letošním roce o po-
stup do krajského kola bojovalo 68 projektů v kategorii Junior pro základní školy a nižší stu-
peň víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovalo 6 projektů žáků 7. a 8. třídy: E. Knöti-
gová (Izolačky), E. Havlíčková (Éčka v potravinách), T. Svatoš (Double Helix), O. Roller 
(Živá voda), M. Kavka (Origami) a J. Fikejz (Mechanická verbež). Obrovským úspěchem 
naší školy je postup pěti projektů (Izolačky, Éčka v potravinách, Double Helix, Živá voda, 
Origami) do okresního kola v Pardubicích. Všem účastníkům gratulujeme!

Mgr. Jolana Morávková

ZáKlAdNí uMĚlECKá 
ŠKOlA JAR. KOCiANA

Absolventský recital studentů ii. stupně
L. Kalousková – housle
pátek 2. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 5. března v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Absolventský recital studentů ii. stupně
V. Dostálová – flétna, K. Zářecká – klavír, 
úterý 6. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Absolventský recital studentů ii. stupně
M. Jakubec – kytara, K. Voříšková – klavír, 
K. Šedová – housle, K. Motlová – kytara
pátek 23. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 26. března v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Koncert absolventů i. stupně
úterý 27. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Absolventský recital studentů ii. stupně
M. Javůrková – klavír, H. Janyšová – zpěv, Z. 
Hájková – zpěv
středa 28. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Absolventský recital studentů ii. stupně
D. Smola – bicí, V. Klička – bicí, E. Šulc – 
bicí, K. Poslušný – bicí
pátek 30. března v 19:00 hod. – Malá scéna
Základní umělecká škola Jar.Kociana, 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz, 
e-mail: info@zusuo.cz

KARNEVAl V MŠ KluBíČKO…
Ve čtvrtek 2.2. pořádala MŠ Klubíčko v Kul-
turním domě Ústí nad Orlicí tradiční dětský 
karneval. Sešlo se zde mnoho veselých po-
hádkových masek, které rozzářily celý sál. 
Malí i  velcí účastníci za doprovodu svých 
rodičů soutěžili v  různých herních disciplí-
nách, které si pro ně připravil maskot „Šáša“, 
jenž také děti provázel celé odpoledne.
Disco, v  rytmu oblíbených písniček roztan-
čilo téměř všechny přítomné. A  že jich ne-
bylo zrovna málo, o tom svědčí fakt, že v sále 
nezůstalo ani jedno místečko k sezení volné.
Kolektiv MŠ potěšilo, že se přišly pobavit 
nejen děti ze školky, ale i holčičky a kluci, jež 
chodily do naší MŠ v minulých letech a jejich 
kamarádi z celého města. Tento letošní kar-
neval se nám opravdu vyvedl a již se budeme 
těšit na ten další, v příštím roce. 

V. Kalábová
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STudENTKA SŠuP VyhRálA dESiGNOVOu SOuTĚž
Velkého úspěchu dosáhla Veronika Bílková, studentka ústecké Střední školy uměleckoprů-
myslové. V celorepublikové soutěži „Navrhni si vlastní koberec – Komfort ti ho vyrobí“ 
získala, v konkurenci dalších 92 návrhů, se svým návrhem koberce pojmenovaným „Rotace 
Země“ první místo. Na třetím místě v této soutěži se umístila další studentka ústecké SŠUP 
Michaela Malinová, která navrhla koberec s názvem „Krajina“.
Do soutěže „Navrhni si vlastní koberec – Komfort ti ho vyrobí“ se přihlásilo 56 studentů z 8 
středních škol. Soutěž probíhala od října 2011 do ledna 2012. Studenti navrhovali koberec 
na téma „Planeta Země“ Společnost Komfort pro vítěze vyrobí koberec dle jeho vlastního 
návrhu. Autoři tří nejlepších návrhů se navíc těšili z dárkových certifikátů do internetového 
obchodu.

Uživatelé našeho zařízení přijali pozvání na Valentýnské posezení do Coffee Clubu Berenika 
v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě. Někteří uživatelé se chystají na stavění sněhulá-
ků do Chocně. Tato akce se bude konat ve spolupráci se SŠO a služeb v Chocni. Dále se chys-
táme na bruslení na Zimním stadionu v Ústí nad Orlicí a na bowling ve VÚB.

H. Zastoupilová, DiS, vedoucí přímé péče

dOBROVOlNíCi V dOMOVĚ 
dŮChOdCŮ

Dobrovolníci z dobrovolnického centra Svět-
lo v  Ústí nad Orlicí a  senioři Domova dů-
chodců si 26. ledna a 16. února 2012 společ-
ně zahráli společenské hry. Další setkání se 
uskuteční 29. března. Senioři se na tato se-
tkání vždy velmi těší. 

MuZiKOTERAPiE
V Domově důchodců začínáme s novou ak-
tivitou – muzikoterapií. Máme však málo 
hudebních nástrojů. Pokud máte doma dřív-
ka, bubínky, rolničky, triangl, činely…, které 
nevyužíváte, chtěli bychom Vás touto cestou 
požádat o jejich věnování.
Kontakt: sociální pracovnice Lenka Jiruchová, 
DiS, Eva Plívová, tel.465 521 061-2, 
www.domovduchodcu-uo.cz

dOMOV dŮChOdCŮ 
ÚSTí NAd ORliCí

Oslava 100. narozenin
25. 1. 2012 se v  Domově důchodců dožila 
krásných 100 let paní Marie Čechová. K vý-
znamnému životnímu jubileu jí přišla popřát 
početná rodina, zástupci Města Ústí nad Or-
licí, klienti a zaměstnanci Domova důchod-
ců. S gratulací se připojil starosta z Čermné 
nad Orlicí, odkud paní Čechová pochází.

POZVáNKA PRO SENiORy
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Kerharti-
ce, Sokolská 68 zve seniory na výtvarná dopoledne:
V úterý 6. března od 9:00 hod. nám Katka Fišarová z Kerhartic předvede svoje rukodělné 
výrobky. Těšit se můžete jak na konkrétní ukázky prací, tak i na videoprojekci.
V úterý 20. března od 9:00 hod. budeme vyrábět velikonoční zajíčky a kuřátka z textilu.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

volného času. V městské knihovně bude od 
18:00 hod. přednášet Mgr. Věra Sekotová. 
Vstup volný.
„uKáZKOVá hOdiNA TANCE“ – čtvrtek 
15. března, od 14:00 hod. v  jídelně Centra 
sociální péče – Penzionu, Na Pláni 1343 pro-
běhne ukázka Latino dance party pro ženy 
v krásném zralém věku (tanec ve žhavých la-
tinských rytmech – cca 1 ½ hod.). Vede paní 
Kamila Velínská. Zveme naše členky a ostat-
ní ženy. Aktivní mohou přijít ve cvičebním 
úboru (sukýnka a  karimatka a  zapojit se). 
V případě zájmu se zajistí další výukové lek-
ce. Podrobnosti na místě. Vstup zdarma.
ZáJEZd dO POPRAdu
Výbor „Senior klubu“ pořádá na pozvání 
slovenských přátel zájezd do Popradu a  Ta-
ter ve dnech 27.7. – 29.7. 2012. Na zájezd je 
volných 11 míst. Přednost mají členové SK se 
členstvím „delším než 3 roky“. Přípěvek na 
dopravu je 500 Kč.
upozornění
Připomínáme povinnost zaplatit do konce 
března členský udržovací příspěvek na rok 
2012, který je 120 Kč.Tomu, kdo příspěvek 
do tohoto termínu nezaplatí, bude zrušeno 
členství – viz „Pravidla SK“.
KONTAKTY na SK: 
tel.: 722475129, 722475132, 722475131
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVáNKA dO CSP 
MĚSTA ÚSTí N.O.

Přijďte si uplést pomlázku, přivolat jaro 
upletením sluníčka z proutí ve čtvrtek 27. 
března ve 14:00 hodin do jídelny Penzio-
nu, Na Pláni 1343. Pletením Vás bude pro-
vázet paní Božena Hermanová. Materiál 
bude k  dispozici. Vstup volný. Těšíme se 
na Vás. Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

POdĚKOVáNí ZA 
TříKRálOVOu SBíRKu 2012 

Tříkrálová sbírka, organizovaná Oblastní 
charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší 
výtěžek než loni. V  orlickoústeckém regio-
nu se vykoledovalo celkem 1.983. 257 Kč do 
453 pokladniček. Sbírka mohla být v tako-
vém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám 
dobrovolníků, kteří se na její organizaci 
každoročně podílejí, a  kterým patří velké 
poděkování.
Sbírka proběhla ve dnech 5. – 8. ledna 
2012 a  její celkový výtěžek činí 216  711 
Kč, z toho v samotném Ústí n.O. se vybra-
lo 154 794 Kč ( z toho Tříkrálový koncert 
9 461 Kč).
35% z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno 
Charitě ČR na náklady spojené s  přípra-
vou sbírky a na humanitární krizový fond. 
Zbylých 65% je určeno přímo Charitám, 
které sbírku v daném regionu organizují. 
Velmi děkujeme všem, kdo koledníky 
přijali, kdo se nechali obdarovat přáním 
štěstí, zdraví, a kdo svým finančním da-
rem projevili svou solidaritu.

Petr Lipenský, asistent sbírky, 
Oblastní charita Ústí n.O.

SENiOR KluB Při CSP 
MĚSTA ÚSTí N.O.

PlAVáNí PRO ČlENy „SENiOR Klu-
Bu“ – pátek 9. a 23. března. Vždy od 13:00 
do 14:15 hod. v  krytém plavekém bazénu 
v ÚO. Plavání je spojené se cvičením ve vodě. 
Vstup 50 Kč na průkazku „Senior klubu“.
„liChTENŠTEJNOVé A  REGiON ÚS-
TECKA“ – středa 14. března, přednáška 
v  rámci druhého ročníku cyklu Akademie 
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          KAlENdář AKCí A událOSTí – BřEZEN 2012

ČTVRTEK 1. BřEZNA
9:00 hodin KAVÁRNIČKA MC Medvídek
16:30 hodin LITOGRAFIE/vernisáž/výstava Malá scéna/do 31.3.
19:00 hodin PODKARPATSKÁ RUS/beseda Malá scéna
19:30 hodin ODDACÍ LIST/divadlo Roškotovo divadlo
PáTEK 2. BřEZNA
18:00 hodin ABSOLVENTSKÝ RECITAL ZUŠ Jar. Kociana
18:00 hodin SURREALISMUS A FOTOGRAFIE/vernisáž Galerie pod radnicí/do 22.3.
SOBOTA 3. BřEZNA
7:00 hodin HLEDÁNÍ STROMOUCHA/start7-10 hod. Pivnice U Skoby
10:00-15:00 hodin TURNAJ V DOMINIONU Klub EXIT/Jednota bratrská
17:00 hodin TURNAJ V KARETNÍ HŘE PRŠÍ Taneční centrum
NEdĚlE 4. BřEZNA
15:00 hodin DIVADLO JEDNOHO EDY/pohádky Malá scéna
PONdĚlí 5. BřEZNA
10:00 hodin KULIČKA Z KORÁLKŮ/dílna RC Srdíčko
17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ Jar. Kociana

OBRÁZKY ZE STACIONÁŘE/výstava Spol. centrum ČČK/do 30.3.
ÚTERÝ 6. BřEZNA
9:00 hodin DĚTSKÁ SCÉNA 2012/recitace Kulturní dům
9:00 hodin UKÁZKY RUKODELNÝCH VÝROBKŮ Dům pokojného stáří sv. Kryštof
14:30 hodin VYRÁBÍME SRDÍČKA/dílna MC Medvídek
18:00 hodin ABSOLVENTSKÝ RECITAL ZUŠ Jar. Kociana
STřEdA 7. BřEZNA
9:00 hodin DĚTSKÁ SCÉNA 2012/secitace Kulturní dům
9:30 hodin BESEDA S TERAPEUTKOU MC Medvídek
10:00 hodin SETKÁNÍ S DĚTSKOU KNIHOU/beseda RC Srdíčko
15:00 hodin PLETENÍ Z PAPÍRU/dílna Spol. centrum ČČK
19:30 hodin LE HAVRE/film Roškotovo divadlo
ČTVRTEK 8. BřEZNA
16:00 hodin VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ Kulturní dům
19:00 hodin BEZVA CHLAP/film/Norsko Malá scéna
PáTEK 9. BřEZNA
13:00 hodin PLAVÁNÍ PRO ČLENY  SK Krytý plavecký bazén ÚO
14:00 hodin SPOLEČENSKÉ HRY/čtení, vyprávění Spol. centrum ČČK
SOBOTA 10. BřEZNA
8:45 hodin RODINNÉ KONSTELACE MC Medvídek
15:00 hodin EXPEDIČNÍ KAMERA/film. festival Sport Music Klub
17:00 hodin MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NEJEN PRO ŽENY Taneční centrum
18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ/Hylváty RC Srdíčko
PONdĚlí 12. BřEZNA
10:00 hodin NEPRAVÝ PATCHWORK RC Srdíčko
10:00 hodin TOY STORY 3./kino Roškotovo divadlo
ÚTERÝ 13. BřEZNA
10:00 hodin LETOPISY NARNIE/kino Roškotovo divadlo
14:00 hodin DRÁTKOVÁNÍ/dílna Spol. centrum ČČK
STřEdA 14. BřEZNA
10:00 hodin V PEŘINĚ/kino Roškotovo divadlo
16:00 hodin NORSKO, ŠVÉDSKO/cestopis. beseda Spol. centrum ČČK
18:00 hodin LICHTENŠTEJNOVÉ A REGION ÚSTECKA/přednáška Městská knihovna
ČTVRTEK 15. BřEZNA
9:00 hodin LUŠTĚNÍ SUDOKU DDM ÚO
10:00 hodin MEDVÍDEK PÚ/kino Roškotovo divadlo
14:00 hodin UKÁZKOVÁ HODINA TANCE Jídelna Penzionu, Na Pláni 1343
19:00 hodin UCHO/divadlo Malá scéna
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PáTEK 16. BřEZNA
10:00 hodin AUTA 2/kino Roškotovo divadlo

SPORTOVNÍ PLES Restaurace U Kačera
SOBOTA 17. BřEZNA
10:00 a 14:00 hodin TJ SOKOL KERHARTICE-VK ZNOJMO/volejbal/muži Hala na Dukle, ÚO
15:00 hodin TJ JISKRA ÚO-ADMIRA PRAHA/fotbal
15:00 hodin O SNĚHURCE/pohádka Roškotovo divadlo
19:30 hodin JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA Taneční centrum
ÚTERÝ 20. BřEZNA
9:00 hodin VELIKONOČNÍ ZAJÍČCI A KUŘÁTKA/dílna Dům pokojného stáří sv. Kryštof
10:00 hodin ZDOBENÍ KRASLIC VOSKEM/dílna RC Srdíčko
14:30 hodin KORÁLKIÁDA/dílna MC Medvídek
19:30 hodin KOČKY MEZI SEBOU/koncert ZUŠ Jar. Kociana
19:30 hodin KONTRABAND/film Roškotovo divadlo
STřEdA 21. BřEZNA
9:30 hodin AROMATERAPIE MC Medvídek
14:00 hodin BEZPEČÍ SENIORŮ/přednáška Malá scéna
19:00 hodin ČILE PO CHILE/cestopis. Přednáška Roškotovo divadlo
ČTVRTEK 22. BřEZNA
19:00 hodin A..LEIBOVITZ-ŽIVOT OBJEKTIVEM/film Malá scéna
PáTEK 23. BřEZNA
13:00 hodin PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK Krytý plavecký bazén ÚO
18:00 hodin ABSOLVENTSKÝ RECITAL ZUŠ Jar. Kociana
SOBOTA 24. BřEZNA
9:00 hodin VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Místnost ZM/Galerie/do 28.3.
18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ/Hylváty RC Srdíčko
19:30 hodin JARNÍ VEČER S JAREM Taneční centrum

SPOLEČENSKÝ VEČER/ČČK Kulturní dům
21:00 hodin STARÉ PECKY A FLÁKY SportMusicClub
NEdĚlE 25. BřEZNA
17:00 hodin ALVIN A CHIPMUNKOVÉ/film Roškotovo divadlo
PONdĚlí 26. BřEZNA
10:00 hodin VELIKONOČNÍ VĚNEC Z KRASLIC/dílna RC Srdíčko
12:00 hodin TANEČNÍ MARATÓN Speciální ZŠ a MŠ ÚO
17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ Jar. Kociana
20:00 hodin DÁMSKÁ JÍZDA RC Srdíčko
ÚTERÝ 27. BřEZNA
14:00 hodin PLETENÍ POMLÁZKY/dílna Jídelna Penzionu, Na Pláni 1343
14:30 hodin VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ/dílna MC Medvídek
18:00 hodin ABSOLVENTSKÝ RECITAL ZUŠ Jar. Kociana
STřEdA 28. BřEZNA
9:30 hodin PRVNÍ LŽIČKA/beseda MC Medvídek
15:30 hodin POVÍDÁNÍ O TĚLE A DUŠI  II./beseda Spol. centrum ČČK
18:00 hodin ABSOLVENTSKÝ RECITAL ZUŠ Jar. Kociana
18:00 hodin TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE TJ SOKOL sport. hala SŠUP
ČTVRTEK 29. BřEZNA
9:00 hodin VELIKONOČNÍ JARMARK Kulturní dům
19:00 hodin IZRAEL A PALESTINA/přednáška Malá scéna
PáTEK 30. BřEZNA
19:00 hodin ABSOLVENTSKÝ RECITAL ZUŠ Jar. Kociana
19:00 hodin CO-BO-DRUMS A METAXA/koncert Malá scéna
SOBOTA 31. BřEZNA
13:30 hodin TJ JISKRA ÚO-SK POLIČKA/fotbal/dorost
16:30 hodin TJ JISTRA ÚO-FK PARDUBICE „B“/fotbal
16:30 hodin NA VÝCHOVU MAJÍ BÝT DVA/přednáška RC Srdíčko
19:30 hodin BROUK V HLAVĚ/divadelní představení Roškotovo divadlo
19:30 hodin JARNÍ SWINGOVÝ TANEČNÍ VEČER Taneční centrum
20:00 hodin HASIČSKÝ PLES/SDH Černovír Hostinec Na točně
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PRAVidlA iNZERCE V ÚSTECKÝCh liSTECh

Město Ústí nad Orlicí pro vás připravilo od 
ledna 2012 novou grafickou úpravu městské-
ho zpravodaje a  současně novou službu na 
jeho stránkách. První novinku odhalíte již na 
titulní stránce zpravodaje, grafickou podobu 
záhlaví a název. Sloučili jsme stávající název 
listy s místopisem a vznikly Ústecké listy.
Navýšili jsme počet stran zpravodaje ze stá-
vajících 8 na 16, což nám umožňuje nabíd-
nout vám čitelnější text s  větším písmem 
a  zařazení více fotografií k  připravovaným 
nebo k  již proběhlým akcím. Příspěvky na-
jdete seřazené nově do přehledných rubrik, 
které by vám měly ulehčit orientaci a hledání 
v  textu. Uprostřed každého zpravodaje na-
jdete nově jeden list, kde lze zveřejňovat vaši 
plošnou nebo řádkovou inzerci a  jeden list 
s přehledem konaných akcí v daném období 
řazený podle data konání. 
Věříme, že se nám podařilo předložit vám in-
formace z města a městského úřadu v nové, 
přehlednější a modernější podobě. 

PRAVidlA iNZERCE V MĚSTSKéM MĚSíČNíKu
Inzertní plochu v Ústeckých listech lze poskytnout pro fyzické nebo právnické osoby podni-
kající v katastru Ústí nad Orlicí. Řádkovou inzerci mohou využít občané žijící v katastru Ústí 
nad Orlicí.
Inzerce je v Ústeckých listech zveřejňována zpravidla za úplatu. Platba za zveřejnění inzerátu 
musí být uhrazena dle termínu fakturace. Zveřejnění inzerce je uskutečněno na základě pí-
semné objednávky na daném formuláři u redaktorky měsíčníku.
Za obsah inzerátu odpovídá zadavatel ve smyslu obecně platných předpisů, např. zákon č. 
40/1995 S., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
Ceník inzerce v Ústeckých listech

Černobílá PlOŠNá inzerce:
 bez DPH s DPH
A4 1/1 6.700,- Kč 8.040,- Kč
A4 ½ 4.020,- Kč 4.824,- Kč
A4 ¼ 2.412,- Kč 2.895,- Kč
A4 1/8 1.448,- Kč 1.738,- Kč
A4 1/16  869,- Kč 1.043,- Kč
A4 1/32  522,- Kč  627,- Kč

Černobílá řádKOVá inzerce:
 bez DPH s DPH
  79,- Kč  95,- Kč
(dva řádky strojopisu na A4)
Slevy: při opakované inzerci více jak 1x lze 
poskytnout slevu do výše 20%.
Zasílání inzerce: v elektronické podobě na 
adresu: prazako@muuo.cz v tiskovém pdf 
nebo dle dohody s redaktorkou.

ChORVATSKO autokarem z ÚO, ČT
Baška Voda termín: 26.6.-8.7.2012

ubyt. v apartmánech, autokar, Kč 5 800,-
Biograd na Moru 24.8.-2.9.2012

ubytování v penzionu, 
chorv. polopenze, bus, Kč 7 680,-

CA CKM Ústí nad Orlicí
tel.:465 527 696 mobil:606 748 616

e-mail:mankova@ckm-tour.cz

TiSK NáS BAVí
letáky, plakáty, tiskopisy, 

pozvánky, vizitky, prospekty, 
časopisy, brožury, knihy.

digitální tisk. 
Ofsetový tisk do formátu A2.

Třebovská 109, ÚO Hylváty, 
www.grantis.cz, 

e-mail: grantis@grantis.cz
Tel: 465 525 741

Pronajmu levně garáž na sídlišti Štepnice. Telefon: 732849949

1. JAZyKOVá ÚO, Mgr.Milan Pošepný, nabízíme • letní příměstský tábor 9.-13.července 
2012 • letní sportovně-jazykový tábor 18.-25.srpna 2012. Na fotky z minulého roku se můžete 
podívat na našich webových stránkách www.1.jazykovauo.cz       mobil: 724 064 370

 SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY, 
MOT. PILY 

servis zahradní techniky 
JIŘÍ PIRKL 

Na Tiché Orlici č.9 Ústí nad Orlicí 
tel.: 723 636 135 
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STOMATOlOGiCKá POhOTOVOST
3. – 4. března – Mudr. d. Špajová, Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534149
10. – 11. března – Mudr. M. Kalousková, Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302
17. – 18. března – Mudr. J. Štancl, F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
24. – 25. března – Mudr. i. Štanclová, F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
31. března – 1. dubna – Mudr. M. Teplý, Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 485 155

ČESKÝ ČERVENÝ Kříž 
Senior doprava ČČK - službu lze 
objednat na tel. 774 412 117. Per-
manentky jsou k  dostání na ČČK, 
Kopeckého 840 nebo na IC města
Senior centrum - vzdělávací, rela-
xační a  volnočasové centrum pro 
seniory a  nejen pro ně. Akce jsou 
určeny široké veřejnosti a konají se 
v budově ČČK, Kopeckého ulice č.p. 840
5. - 30. března 2012 VÝSTAVA „OBRáZKy 
ZE STACiONářE“
Výstava obrázků klientů ze Stacionáře z Ústí 
nad Orlicí, vstupné zdarma
7. března - ŠiKOVNé RuČiČKy - PlETE-
Ní Z PAPíRu, výtvarná dílnička - pletení 
z  papíru, od 15:00 hodin ve Společenském 
centrum ČČK (vstupné 30,-Kč)
9. března - SPOlEČENSKé hRy, ČTENí, 
VyPRáVĚNí, společenské hry - karty, člo-
věče nezlob se...., společné čtení a vyprávě-
ní příhod, od 14:00 hodin ve Společenském 
centrum ČČK 
13. března - ŠiKOVNé RuČiČKy – drát-
kování, výtvarná dílnička, od 14:00 hodin ve 
Společenském centrum ČČK (vstupné 30,-
Kč)
14. března - CESTOPiSNá BESEdA 
„NORSKO, ŠVédSKO“. Cestopisná be-
seda s panem Maixnerem z Dolní Dobrou-
če o  jeho cestě po Norsku a  Švédsku, od 
16:00 hodin ve Společenském centrum ČČK 
(vstupné dobrovolné)
24. března - SPOlEČENSKÝ VEČER, Kul-
turní dům v Ústí n.O., HUDBA MONITOR, 
předprodej vstupenek na Informační cent-
ru a na OS ČČK Ústí n.O., cena vstupenky 
100,- Kč. 
28. března - BESEdA - Povídání o  těle 

a  duši ii. Povídání o  našem těle 
a  duši s  paní J. Moravcovou, od 
15:30 hodin ve Společenském cen-
trum ČČK (vstupné dobrovolné)
VEliKONOČNí VÝSTAVA - ve-
likonoční výrobky dětí ze škol-
ských zařízení v  Ústí nad Orlicí, 
MC Medvídek, Klubu Hvězička 

a  dalších, od 24.3. do 28.3. Zasedací míst-
nost Městského zastupitelstva - budova 
radnice(Galerie), otevřeno od 9:00 do 17:00 
hodin, akce se koná za podpory Města Ústí 
nad Orlicí
Pravidelné akce:
Kavárnička - Centrum setkávání 
Každý pátek od 8:00 do 17:00 hodin - přijďte 
si popovídat se svými přáteli do Společen-
ského centra ČČK (společenské hry, výtvar-
né činnosti)
Seniorinternet kavárna
pro seniory internet zdarma, každý pátek od 
8:00 do 17:00 hodin ve Společenském centru 
ČČK
ZdRAVé CViČENí - cvičení na gymna-
tiských míčích. Bližší informace na tel. 775 
112 998 
MASážE KlASiCKé, hAVAJSKé, RE-
FlEXNí. Bližší informace a  objednání ob-
jednání na tel. 775 112 998
SNOEZElEN - ralaxační, multismyslová 
místnost

Bližší informace a  objednání na tel. 775 
112 998, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba

Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz Změna programu Senior cent-
ra vyhrazena

CENTRuM PRO ZdRAVOTNĚ 
POSTižENé PK

Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí po-
skytuje tyto sociální služby:
Odborné sociální poradenství: Nabízíme 
osobám se zdravotním postižením a jejich 
blízkým odbornou pomoc v  oblasti soci-
álních služeb, legislativních změn, apod., 
pomáháme při vyplnění formulářů, po-
skytneme kontakt na úřady a  jiné posky-
tovatele sociálních služeb a v případě po-
třeby zprostředkujeme bezplatný kontakt 
s  právníkem. Na Vaše dotazy odpovíme 
v  pondělí a  ve středu od 9:00 do 16:00, 
v  ostatní pracovní dny dle dohody, nebo 
Vás navštívíme. Služba je poskytována 
zdarma.
Sociální rehabilitace: V naší bezbariérové 
internetové učebně zajišťujeme sociální re-
habilitaci pro osoby se zdravotním posti-
žením ve věku 19 až 64 let. K dispozici jsou 
4 osobní počítače, tiskárna, kopírka a ske-
ner. Po celou dobu je k dispozici zaměst-
nanec Centra, který ochotně poradí a  na 
uživatelské úrovni Vás proškolí. Službu 
nabízíme každý pracovní den od 9:00 do 
16:00 zdarma. Projekt sociální rehabilitace 
je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.
Osobní asistence: Službu nabízíme oso-
bám se zdravotním postižením od 1 roku 
včetně starších seniorů nad 80 let, pod-
mínkou je snížená soběstačnosti z důvodu 
zdravotního postižení, nemoci nebo věku. 
Osobní asistenti doprovází klienty při běž-
ných pochůzkách, pomáhají v domácnos-
ti, pečují, asistují u  dětí ve školských za-
řízeních, jednoduše pomáhají, kde jsou 
potřební. Služba je poskytována 24 hodin 
denně dle aktuálního ceníku.
Nabízíme baterie do sluchadel značky 
iCellTech (typu 10, 13, 312, 675) za velmi 
výhodnou cenu 100 Kč za plato (6 ks). 
Nacházíme se na adrese Čs. armády 1181 
v  Ústí nad Orlicí (vysoká budova Rieter, 
3. podlaží), www.czp-pk.cz, tel. a fax: 465 
525 324.
Rády se Vám budou věnovat: E. Jiřincová 
(vedoucí Centra) tel.: 775 693 985, e-mail: 
eva.jirincova@czp-pk.cz, Mgr. K. Sloupen-
ská (sociální pracovník) tel.: 775 693 986, 
e-mail: katerina.sloupenska@czp-pk.cz 
a  R. Venclová (koordinátor internetové 
učebny) 
e-mail: radka.venclova@czp-pk.cz
 

dne 21. 3. 2012 pořádá CENTRuM 
PRO ZdRAVOTNĚ POSTižENé, 

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s Policií ČR přednášku 

určenou seniorům a osobám se zdravot-
ním postižením na téma: 

Bezpečný domov a bezpečí ve městě. 
Přednáška se uskuteční v Malé scéně 

v Ústí nad Orlicí od 14:00 hod., vstupné: 
20 Kč (příspěvek na pronájem prostor).

OBČANSKá PORAdNA
Občanská poradna v Ústí nad Orlicí má další čtyři kontaktní místa v okre-
se, a  to v Králíkách, Lanškrouně, Letohradě a Vysokém Mýtě. Poskytované 
poradenství se týká nejrůznějších sfér života člověka, nejčastější dotazy jsou 
na téma sociální pomoci, bydlení, pracovních a mezilidských vztahů, dluho-
vé problematiky apod. Poradenství je poskytováno všem lidem bez rozdílu, 
bezplatně a diskrétně.
Občanská poradna Ústí nad Orlicí: ul. 17. listopadu 69, tel.: 465520520, 
734281415, poradna@orlicko.cz
Provozní doba: PO: 9:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod., ČT: 9:00 – 11:30 hod.
Pouze pro objednané: ÚT: 13:00 – 15:00 hod., ČT: 12:30 – 16:00 hod.

SVAZ TĚlESNĚ POSTižENÝCh CiViliZAČNíMi 
ChOROBAMi, ZO ÚSTí N.O.

Pozvánka na pondělí 12. března na divadelní představení „TANČíRNA“ v podání divadla 
Radka Brzobohatého Praha. Představení se koná ve Východočeském divadle Pardubice. 
Odjezd ze zastávky Tvardkova v 16:00 hodin, cena je 250 Kč.
Pozvánka na čtvrtek 29. března na zájezd do POlSKA – Kudova Zdroj – tržnice. Odjezd 
ze zastávky Tvardkova v 7:00 hodin, cena je 120 Kč. KONTAKT: 737 378 815, 732 868 714
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MATEřSKé CENTRuM 
MEdVídEK

KAVáRNiČKA: čtvrtek 1. března od 9:00 
hodin
MáMy PRO MáMy – vyrábíme srdíčka: 
úterý 6. března od 14:30 hodin. Zúčastněte 
se charitativní akce a přijďte s námi vyrábět 
srdíčka pro maminky nedonošených dětí.
BESEdA S  TERAPEuTKOu: středa 7. 
března od 9:30 hodin. Beseda s paní A. Lyč-
kovou na téma masáže, baňkování, Bachovy 
esence a terapie RUŠ.
VElKÝ dĚTSKÝ MAŠKARNí REJ: čtvrtek 
8. března od 16:00 hodin v Kulturním domě 
v Ústí n.O. Maškarní ples s písničkami, tan-
cem a zábavou pro celou rodinu. Celým pro-
gramem provází Divadlo Štafličky. Vstupné: 
45 Kč/dítě, 20 Kč/doprovod.
ROdiNé KONSTElACE: sobota 10. března 
od 8:45 do cca 17:00 hodin. Kapacita účast-
níků je omezena, účast možná nad 18 let. 
Prosíme nahlásit účast na tel.: 739 951 931 
nebo 604473074 (možno i SMS se jménem), 
nebo na e-mail StrnadovaIvana@seznam.cz. 
Zodpovíme na Vaše případné dotazy a Vaši 
účast potvrdíme. Cena za účast 300 Kč, za 
aktivní stavění systému 500 Kč.
TRAdiČNí JARNí BAZAR: pondělí 12. 
– čtvrtek 15. března v budově římsko-kato-
lického farního úřadu v Kostelní ulici (z ka-
pacitních důvodů nebudeme brát do prodeje 
zimní věci).
PONDĚLÍ 12. března: 
9:30 – 17:00 hodin – PŘÍJEM VĚCÍ DO 
PRODEJE
ÚTERÝ 13.března:
9:00 – 17:00 hodin – PRODEJ VĚCÍ
STŘEDA 14. března:
9:00 – 15:00 hodin – PRODEJ VĚCÍ
ČTVRTEK 15. března:
14:00 – 17:00 hodin – VÝDEJ NEPRODA-
NÝCH VĚCÍ
uPOZORŇuJEME, že v  době konání ba-
zaru (12. – 15.3.) je MC OTEVřENO!!
KORálKiádA aneb Navlékáme pro PO-
TVOR: úterý 20. března od 14:30 hodin. 
Pomozte nám vytvořit korálkový rekord 
pro dobrou věc. Navlečené korálky poputují 
České abilympijské asociaci. Kdo může da-

rovat korálky, přineste je, pro-
sím, s sebou.
AROMATERAPiE – svět 
vůní: středa 21. března od 
9:30 hodin. Paní Michlová 
z firmy ATOK přijede s voňa-
vým povídáním o aromaterapii a s jejími bla-
hodárnými účinky pro děti i dospělé.
VEliKONOČNí TVOřENí: úterý 27. 
března od 14:30 hodin. Budeme vytvářet 
klasické kraslice, patchworková vajíčka nebo 
velikonoční přání.
PRVNí lžiČKA: středa 28. března od 9:30 
hodin. Přijďte se inspirovat a poradit s paní J. 
Pávkovou. Představované suroviny si budete 
moci na místě nakoupit.
PROVOZNí dOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod.: 
Nemluvňátka + volná herna
Úterý od 9:00 do 12:00 hod.: 
Předškolkáček – herna + pohybový kroužek
Úterý od 14:30 do 17:30 hod.: 
Předškolkáček – herna + výtvarný kroužek
Středa od 9:00 do 12:00 hod.: 
Předškolkáček – herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin: 
Předškolkáček – herna + zpívánky
Projekt KORálKiádA pomůže zdravotně 
postiženým
Mateřské centrum MEDVÍDEK se zapojilo do 
projektu KORÁLKIÁDA, pořádaného serve-
rem potvor.cz. Jedná se o  vytvoření rekordu, 
jehož cílem je nasbírat co nejvíce korálků pro 
zdravotně postižené z České abilympijské aso-
ciace, aby měli materiál na své tvoření. Více 
informací naleznete na www.koralkiada.po-
tvor.cz. Společně budeme navlékat v úterý 20. 
března od 14:30 hodin. Pokud se nemůžete 
navlékání zúčastnit, podělte se s námi alespoň 
o korálky všeho druhu. Přinést je můžete kdy-
koli během otevíracích hodin (PO-ČT 9:00-
12:00 hod., ÚT 14:30-17:30 hod.). Těšíme se 
na navlékanou!!
KONTAKT: 
K. Fišarová, tel.: 605/965463, M. Crhonková, 
tel.: 605/774569, medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.

hlAVNí TuRNAJ V dOMiNiONu
Karetní hra Dominion má tolik fanoušků, že se v České republice koná již třetí ročník celo-
státních turnajů. Ústí n.O. v březnu hostí první z deseti hlavních turnajů, kde se rozhodne 
o postupu do celorepublikového finále.
Podrobnosti k turnaji:
Kdy: 3. března od 10:00 do 15:00 hodin
Kde: Ústí n.O., Klub EXiT 
(budova Jednoty bratrské vedle nádraží ČSAd)
Startovné: 30 Kč
Ceny: deskové a karetní hry v hodnotě 2 000 Kč.
Prezentace účastníků od 9:30 hod., pravidla turnaje najdete na www.dominiontour.cz.
V Ústí n.O. budeme mít extra ceny a postupové body pro kategorii do 13 let (junioři). Hrát 
budeme klasický Dominion s rozšířeními Intriky a Pobřeží. První kolo turnaje je uzpůso-
bené tak, aby se hru mohli naučit úplní nováčci. Dominion i s rozšířeními si můžete u nás 
vyzkoušet. Klub deskových her je otevřený každý pátek od 18:00 do 24:00 hod.

ROdiNNé CENTRuM SRdíČKO
Provozní doba: během této doby 
začátky programů cca 9:30-10:00 
hod., pobytné 30 Kč/1 dítě, 40Kč/
více dětí.
Tématem měsíce jsou králíčci.
PO: 8:30-12:00 – herna, výtvar-
ná dílna pro dospělé a v jednodušší variantě 
i pro děti
ST: 8:30-12:00 – herna, prográmek pro děti 
(zpívání, vyrábění, pohyb..)
PÁ: 8:30-12:00 – Herna, AJ pro děti, kontakt: 
J. Marková-777656047
PONdĚlNí VÝTVARNé dílNy (cena dle 
spotřeby materiálu)
PO 5.3. od 10:00 hod. – Kulička z korálků 
(výroba originálního šperku)
PO 12.3. od 10:00 hod.– Nepravý pat-
chwork (stužky a  polystyrénový korpus-
-kraslice)
PO 19.3. od 10:00 hod. – Kraslice zdobené 
voskovou batikou
PO 26.3. od 10:00 hod. – Velikonoční věnec 
z kraslic
OdPOlEdNí PROGRAMy (multifunkční 
dál, 1. patro)
ČT 17:00-18:30 hod. – AJ pro dospělé, kon-
takt: J. Procházka-603795738
PÁ 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT – pro mlá-
dež, kontakt: D. Dostrašil-603913885
PÁ 18:00-24:00 hod. – Klub deskových her 
s kavárnou, kontakt: M. Kalášek-739420287
JEdNORáZOVé AKCE:
ÚT 6.3. – Setkání DRC, od 17:00 hod., her-
na RC
ST 7.3. – Setkání s dětskou knihou, beseda, 
od 10:00 hod., herna, sál
SO 10.3. a 24.3. – Sportování U tří mostů, od 
18:00 hod., Hylváty. Cena dle sportujících 
(cca 60 Kč), přihlášky nejpozději den pře-
dem, P. Novák-604904710
PO 26.3. – Dámská jízda, od 20:00 hod., her-
na RC
SO 31.3. – Na výchovu mají být dva, interak-
tivní přednáška, od 16:30 hod., sál 1. patro
KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604313249, 
e-mail: RCSRDICKO@JBUO.CZ, 
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ

dŮM dĚTí A MládEžE 
ÚSTí N.O.

PRáZdNiNy ddM ÚO
DDM ÚO připravil na pololetní prázdniny 
dopoledne se stavebnicí GEOMAG, stavby 
byly velmi zdařilé a  již nyní se těšíme na 
jarní prázdniny.
PROGRAM NA JARNí PRáZdNiNy
Jarní lyžařské a snowboardové prázdni-
ny ve Zdobnici v Orlických horách. Cena 
je 2 300 Kč a ZAHRNUJE ubytování, stra-
vování 5x denně, dopravu, pojištění, in-
struktory. Cena NEZAHRNUJE částku na 
vleky. Informace na tel.: 604209661, www.
ddm-usti.cz
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V BřEZNu PřiVEZOu MARiNGOTKu dO ÚSTí
Navzdory mrazům strávil projektový reali-
zační tým únorové víkendy opravami staré 
maringotky. V březnu se maringotka přitáh-
ne do Ústí nad Orlicí a v dubnu bude netra-
diční volnočasový klub otevřen veřejnosti. 
MarinG(O)Dka bude volnočasový klub, ote-
vřený všem bez rozdílu a zdarma (primární 
cílová skupiny 10-14 let). Provoz klubu bude 
stát jen na dobrovolnících z  Klubu EXIT 
a jejich přátel. Inspirace přišla od terénních 
sociálních pracovníků z pražských sídlišť, to-
tiž sehnat vysloužilou maringotku a promě-
nit ji v  klubovnu. Jednota bratrská nabídla 
k  umístění maringotky svůj dvůr, v  centru 
města, hned u autobusového nádraží.

Skupina mladých (Klub EXIT) už v  Jedno-
tě bratrské provozuje již třetím rokem Klub 
deskových her, který je také zdarma. Na jed-
nom z  těchto klubových setkání si sestavili 
rozpočet a sestavili plán projektu, který na-
zvali MarinG(O)Dka. Rozpočet byl přes 160 

tisíc korun. Realizační tým projektu se roz-
hodl požádat o peníze na projekt u Nadace 
Vodafone a dále v dotačním programu Think 
Big, vyhlášeným Telefónicou O2. U  obou 
nadací ze stovek žádostí uspělo jen několik 
desítek žadatelů a  projekt MarinG(O)Dka 
byl mezi nimi. Další peníze na opravu se-
hnali mladí v  hlasovací soutěži na portálu 
conasbavi.cz
A jak bude provoz volnočasového klubu vy-
padat? Od první dubnové neděle chystáme 
slavnostní otevření. V  průběhu dubna pro-
běhne posprejování MarinG(O)Dky a každý 
pátek od tří do šesti budou probíhat zábav-
ně/sportovně/vzdělávací programy, jednou 
za měsíc pak víkendová akce. Klub desko-
vých her zůstane zachován, jako návazná ak-
tivita, každý pátek od 18:00 do 24:00 hodin. 
O prázdninách se pak pravidelné akce přeru-
ší, Klub EXIT bude pořádat týdenní příměst-
ský tábor. A od září do listopadu maringotka 
zase ožije. 
Přestože jsme získali grant na základní po-
můcky, stále ještě přivítáme dárce, kteří by 
mohli poskytnout všechno možné, co tako-
vá volnočasová klubovna pro děti potřebuje: 
kamínka s  kouřovodem, zářivková svítidla, 
mříže na okna, skládací židle, hrnce a  vár-
nice na vaření čajů pro desítky lidí, drobné 
odměny a dárky do soutěží, starší notebook, 
prodlužovací kabel, poplašné zařízení se si-
rénou a detektorem pohybu, nerezový dřez, 
visací zámky, linoleum, uzamykatelná skříň-
ka, poličky, hrníčky...

Za Klub EXIT kouč skupiny Dan Dostrašil

JARNí PESTRé PRáZdNiNy S ddM
Příměstský tábor ve dnech 12. – 14. břez-
na – bowling v  Radavě, stavebnice Geo-
mag, návštěva Hasičské stanice Ústí n.O., 
Hřebčín Karlen ( s sebou suchý chléb pro 
koně), návštěva Muzea řemesel v  Leto-
hradě. Cena je 400 Kč a  zahrnuje jízdné, 
vstupné, pojištění.
luŠTĚNí SudOKu pro širokou ve-
řejnost (děti i  dospělí) – 15. března od 
9:00 hodin. Vyhlášení vítězů a  předání 
cen jednotlivých kategorií ve 12:00 ho-
din. Přihlášky telefonicky do 9.3. na tel.: 
604 209 661.
Filmový festival outdoorových filmů – 
EXPEdiČNí KAMERA se uskuteční dne 
10. března od 15:00 hod. ve SportMu-
sicClubu. Vstupné je 50 Kč.
Na programu festivalu budou následují-
cí filmy:
life Cycles – film, který osloví všechny bi-
kery a z ostatních bikery udělá. 
Mazungu – první sólový sjezd Konga od 
pramene k moři na kanoi. 5 000 km nejta-
jemnějším koutem tropické Afriky. 
Co se stalo na ostrově Pam – Vylezte 
s polskou dvojicí na nejvyšší pobřežní útes 
na světě, kterým je 1  500 metrů vysoká 
kolmá stěna v Grónsku. 
Ve vlčí kůži po stopách džingischána – 
na koňském hřbetu putujte z  Mongolska 
přes střední Asii až do Evropy.
Nejdelší cesta – Kolik kilometrů se dá ujít 
pěšky v Číně? Více než měří Velká čínská 
zeď?
Odkud není návratu – Špičkoví horolez-
ci se vydávají na neslezený vrchol ve vý-
chodním Tibetu. Ne každá expedice skon-
čí úspěšně. Ne vždy hrdinové expedičních 
filmů přežijí….
Soutěže a olympiády v březnu:
PO 19. března – Matematický klokan
ÚT a ST 20. a 21.3. – Olympiáda v českém 
jazyce pro ZŠ, SŠ a gymnázia z celého okre-
su. Bližší informace na tel.: 604 209 661, 
www.ddm-usti.cz, e-mail:ddm-usti@se-
znam.cz

dĚTSKÝ dEN V MOdRéM
Zveme rodiny s dětmi s autismem, mentálním a kombinovaným postižením, jejich sou-
rozence, odborníky a také rodiny se „zdravými“ dětmi na dĚTSKÝ dEN V MOdRéM, 
který se bude konat v sobotu 31.3. od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách fary – děkanství 
Ústí n.O.
Program: Den otevřených dveří o.s. Poruchy autistického spektra-informace o  nabídce, 
plán akcí, soutěže a hry o ceny. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na aktivity o.s. 
PAS. Pitný režim zajištěn. 
V případě zájmu se přihlaste na zuzka.zuzu@seznam.cz, 777882337, Zuzana Poláková 

Z MĚSTSKé KNihOVNy

BřEZEN – MĚSíC ČTENářŮ
Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vás sr-
dečně zve:
ÚT 13.3. od 10:00 hod. – Jarní prázdniny 

s Jiřím Trnkou
ST 14.3. od 18:00 hod. – Akademie volného času: Mgr. V. 
Sekotová: lichtenštejnové a region Ústecka
ČT 22.3. od 18:00 hod. – Čtenář roku 2011
ÚT 27.3. od 18:00 hod. – Mgr. P. 
Macháčková: Bezpečnost na inter-
netu se zaměřením na sociální sítě
PÁ 30.3. od 18:00 hod. – Noc s An-
dersenem

hRAJEME PRO dĚTi O JARNíCh 
PRáZdNiNáCh – KiNO MáJ

Pondělí 12. března: TOy STORy 3: PříBĚh hRAČEK, Předfilm: Den a Noc 
Úterý 13. března: lETOPiSy NARNiE: PlAVBA JiTřNíhO POuTNíKA
Středa 14. března: V PEřiNĚ
Čtvrtek 15. března: MEdVídEK PÚ
Pátek 16. března: AuTA 2, Předfilm: Havajské prázdniny

Začátky představení jsou v 10:00 hod., jednotlivé vstupné je 35 Kč, filmy jsou 
v českém znění a prodej vstupenek je 30 minut před začátkem představení 
v pokladně kina.
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MuZEuM JE V BřEZNu NABiTO AKCEMi!
Nejenže můžete 
stihnout za měsíc 
až devět výstav, ale 
proběhne tu i křest 
knihy a  vyhod-

nocení soutěže. Opozdilci dostanou ještě 
možnost do 4.3. shlédnout stávající výstavy, 
i když v poslední den už musí být z technic-
kých důvodů prostorově omezen populární 
Merkur. 
Od čtvrtka 8.3. pak budou v jednom z pod-
laží Hernychovy vily zpřístupněny zcela 
nové objekty návštěvnického zájmu. Uzná-
vaní modeláři Vás pozvou na fascinující 
„PAPíROVÝ SVĚT ARChiTEKTuRy“, 
ústecký fotoklub zase na expozici fotografií 
nazvanou „JAK FOTOGRAFuJí V  BOS-
NĚ, POlSKu, … A u NáS“. Sami posou-
díte, nakolik hobby jednotlivců může potě-
šit i Vás jako návštěvníky. 
Následující čtvrtek 15.3. pak bude zadán 

pro vernisáž typických muzejních výstav 
v druhém podlaží. V jedné z nich Vám čer-
stvá absolventka etnologie přiblíží, jak se 
v našem regionu slaví MASOPuST, druhá 
bude věnována 105. výročí narození jedné 
ze známých ústeckých osobností, kterou 
není nikdo jiný než violoncellista BOhuŠ 
hERAN. V  souvislosti s  touto výstavou 
proběhne také křest stejnojmenné knihy 
s  bohatou obrazovou přílohou, kterou na-
psala absolventka pražské AMU Helena 
Matyášová. Vernisáže obou bloků výstav 
proběhnou vždy od 16:00 hod.
S  blížícím se jarem bude také dán prostor 
slavnostnímu vyhodnocení 17. ročníku 
soutěže Vánoce a betlém, který se uskuteční 
v pátek 23.března od 13:00 hod. 
Na všechny akce Vás jménem ústeckých mu-
zejníků zve 
Jarmila Süsserová, ředitelka Městského mu-
zea v Ústí nad Orlicí

PROGRAM KiNA MáJ
Upozorňujeme návštěvníky kina, že vzhle-
dem k postupnému přechodu kin na digita-
lizaci, dochází k omezení nabídky filmových 
představení v  klasickém 35 mm formátu. 
Z  tohoto důvodu bude kino snižovat před-
stavení a  z  technických důvodů omezovat 
provoz.

Středa 7. v 19:30 hodin
lE hAVRE, titulky, vstupné: 70 Kč 

Úterý 20. v 19:30 hodin
* KONTRABANd, titulky, vstupné: 60 Kč 

Neděle 25. v 17:00 hodin
AlViN A ChiPMuNKOVé 3 

Hrajeme pro děti
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 

NABídKA POřAdŮ – BřEZEN
Čtvrtek 1. března

19:30 hodin – Roškotovo divadlo
E. Kishon: OddACí liST, divadlo Rokoko 
Praha
Originální rodinná komedie, divadelní před-
platné, vstupné 290 Kč

6. – 7. března
od 9:00 hodin – Kulturní dům
dĚTSKá SCéNA 2012 – Oblastní přehlídka 
dětských recitátorů

Sobota 17. března
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
O SNĚhuRCE, Malé divadélko Praha. Kla-
sická loutková pohádka s  textem Fr. Hrubí-
na, vstupné 50 Kč

Úterý 20. března
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
KOČKy MEZi SEBOu, B. Havlů – lyrický 
a virtuosní pětiřadý xylofon, Zd. Procházko-
vá – O svých láskách, koncertní předplatné, 
vstupné 120 Kč

Středa 28. března
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
ČilE PO ChilE – pouští a pralesem až na 
konec světa, cestopisná přednáška, vstupné 
100 Kč

Čtvrtek 29. března
9:00 – 17:30 hodin – Kulturní dům
VEliKONOČNí JARMARK

Sobota 31. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
G. Feydeau: BROuK V  hlAVĚ, DS Sym-
posion Třebechovice p.O., ORLICKÁ THÁ-
LIE – 4. soutěžní představení, divadelní 
předplatné, vstupné 150 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum v  budově radnice, tel.: 465514271, 
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245, info@klubcentrum.
cz, www.klubcentrum.cz

PROGRAM MAlé SCéNy V BřEZNu
1. 3. litografie
Výstava prací žáků SŠUP, Ústí nad Orlicí. 
Vernisáž výstavy proběhne 1. 3. od 16:30, 
výstava potrvá do konce března.
1. 3. Podkarpatská Rus – hory, lidé, staletí
Povídání o  kraji lesů, polonin, tak blízkém 
a zároveň tak vzdáleném. Společně s H. Sko-
řepou se projdeme Užhorodem a  podívá-
me se také dále na východ k solným dolům. 
V 19:00 hodin, vstupné 40 Kč.
4. 3. Pohádky divadla jednoho Edy
Divadlo jednoho Edy přiveze dva příběhy 
pro děti od 3 do 100 let. První je příběh 
o Červené Karkulce a druhý nás zavede do 
daleké Indie. V 15:00 hodin, vstupné: 45 Kč 
pro děti do 15 let, ostatní 55 Kč. 
8. 3. Bezva chlap (2010)
Norský film o  našich bolestných pocho-
peních, je poctou pohlaví, které má daleko 
k  dokonalosti a  je světovou kampaní proti 
malicherným puntičkářům, kteří dnes vlád-
nou světu. V 19:00 hodin, vstupné: pro členy 
FK 50 Kč/ostatní 60 Kč.
15. 3. ucho
Divadelní zpracování slavného filmu K. 
Kachyni v podání souboru Triarius z České 
Třebové. V 19:00 hodin, vstupné: 60 Kč.

21. 3. Bezpečí seniorů a zdravotně postiže-
ných ve městě 
Přednáška pro seniory a  osoby se zdravot-
ním postižením o tom, jak se bezpečně cho-
vat na ulici či v domácnosti. Přednášku po-
řádá CZP Pardubického kraje s  Policií ČR 
a BESIP. Ve 14:00 hodin, vstupné: 20 Kč. 
22. 3. Annie leibovitz: život objektivem
Film mapuje osobnost legendární americké 
fotografky, která proslavila skupinu Rolling 
Stones a pracovala pro časopisy Vanity Fair 
či Vogue a dokumentovala válečnou apoka-
lypsu v Sarajevu. V 19:00 hodin, vstupné: pro 
členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč
29. 3. izrael a Palestina
S L. Kalousem se podíváme do Jeruzaléma, 
Betléma, Nazareta, Tel Avivu a  proplujeme 
se po Mrtvém moři. V  19:00 hodin, vstup-
né: 50 Kč.
30. 3. Co-Bo-drums a Metaxa
Absolventský večer V. Kličky, K. Poslušné-
ho, D. Smoly a  E. Šulce, žáků oddělení bi-
cích nástrojů ZUŠ J. Kociana. Zazní klasické 
i rockové skladby, vystoupení souboru bicích 
nástrojů Co-Bo-Drums a společně si všichni 
zahrají s rockovou kapelou Metaxa. V 19:00 
hodin, vstupné: studenti 40 Kč, ostatní 50 Kč.

TANEČNí CENTRuM – NABídKA AKCí V BřEZNu
Upozorňujeme, že párová salsa NEBUDE ve čtvrtek, ale bude se konat vždy v pátek!
„Salsa pátky s Michalem a Terezou“, každý PÁ od 19:00-20:30 hod., poté možnost zatan-
čení až do 21:30 hod., vstupné 80 Kč/osoba
SO 3.3. od 17:00 hod. – „První jarní turnaj v karetní hře prší“, startovné50 Kč, po vyhlá-
šení vítězů volná zábava
SO 10.3. od 17:00 hod. – „Módní přehlídka nejen pro ženy“, vstupné 50 Kč
SO 17.3. od 19:30 hod. – „Josefovská zábava“, vstupné 50 Kč
SO 24.3. od 19:30 hod. – „Jarní večer s Jarem“, k tanci, poslechu, zpěvu hraje „Cimbálová 
muzika Jana Dostála“, vstupné 70 Kč
SO 31.3. od 19:30 hod. – „Jarní swingový taneční večer“, hraje „Originální Swing Ba-
rell Band“, vstupné 90 Kč, počet míst omezen!, rezervace na www.tanecnibilek.cz, na tel.: 
603299520, nebo v kavárně „Relax Caféé“ v Tanečním centru
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KluB PřáTEl uMĚNí ÚSTí N.O.
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
a Vaše přátele srdečně zve na výstavu 
SuRREAliSMuS A FOTOGRAFiE

Vernisáž v pátek 2. března v 18:00 hodin, 
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí 

2. března – 22. března 2012
Otevřeno denně mimo pondělí, 

úterý až pátek 10-12, 14-17, 
sobota a neděle 14-17 hodin

hASiČSKÝ PlES 
V NOVéM TERMíNu

hasičský ples v  Černovíru se 
v  plánovaném termínu nekonal, 
musel být z  technických důvodů 
přeložen. uskuteční se v  sobotu 
31.3. od 20:00 hodin v hostinci Na 
točně v Černovíru.

MuZiKál žiVé PAŠiJE V KNAPOVCi
Zveme Vás na Květnou neděli 1. dubna v 15:00 hodin do knapoveckého kostela na muzikálové představení o utrpení a smrti Ježíše Krista. 
Pašijové hry byly inspirací pro zajímavý projekt Živé pašije, který vznikl v roce 2010 v Litomyšli. V projektu účinkuje téměř šedesát mladých 
zpěváků, herců, sólistů, tanečnic a muzikantů (rocková kapela, smyčcový sextet, žesťové trio). Po přestavení zveme na občerstvení v duchu 
lidových tradic a českých Velikonoc. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí.

Jana Staňková, Knapovec 122, P. Vladislav Brokeš, děkan

uVíTEJME JARO TANCEM! 
3. oustecký seminář afrických tanců s  Terezkou 
Pospěchovou a  bubeníky Jakubem Severinem 
a  Tomášem Markem se koná 1.4. od 14:00 do 
17:00 hod. v  tělocvičně gymnázia v  Ústí n. O. 
Cena workshopu je 310,- Kč při platbě předem 
nebo 350,- Kč na místě. 

Kontaktní osoba: L. Holásková, 
tel. 732 985 833.

ÚSTí BudE MíT NOVÝ SKATEPARK
V Ústí nad Orlicí roste nový skatepark na 
špičkové úrovni pro aktivní závodníky 
i  nadšence skateboardingu, inline, bmx 
a koloběžek.
Investorem akce je firma Tepvos, která na 
stavbu získala dotaci 1 240 000,- Kč z pro-
jektu Cestování dostupné všem od  Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR. Zahájení 
výstavby skateparku předcházela mnohá 
jednání a  především hledání nejvhodněj-
šího místa. Tím se nakonec stala nevyuží-
vaná hala Prefy, jejíž parametry vyhovují 
pro stavbu překážek a technický stav oproti 
ostatním vytipovaným objektům, nevyža-
doval miliónové opravy. 
Výstavba zastřešeného skateparku je 
v kraji výjimečným projektem a svou veli-
kostí i zaměřením se jedná o ojedinělý pro-
jekt v rámci celé ČR. Hala v Ústí nad Orlicí 
zaručuje celoroční provoz a  jistě přitáhne 
pozornost příznivců výše uvedených spor-
tů. Všechny uvedené sportovní odvětví si 
přijdou ve skateparku na své, díky sestavení 
dřevěných překážek. Ty obsahují jak prvky 

pro street style, tedy překážky napodobu-
jící prvky na ulici, tak i minirampu, což je 
zmenšená verze vertikální U – Rampy. Cel-
kový rozměr plochy je 40 x 10 metrů. Kro-
mě denní možnosti sportování, se připra-
vuje i  škola skateboardingu pro nejmladší 
zájemce, dále se pak plánují i kulturní akce 
jako koncerty, výstavy apod. V  plánu jsou 
také závody, které přitáhnou do Ústí nad 
Orlicí špičky jednotlivých sportovních od-
větví.
Výběrové řízení na dodavatele skateparku 
vyhrála firma D.A.N. spol. s r.o. a samotná 
stavba překážek byla svěřena firmě Parkpi-
lot, která má s výstavbou skateparků mno-
haleté zkušenosti. V  této době, prochází 
hala nutnými stavebními úpravami. Kromě 
samotného skateparku bude v  budově vy-
stavěno i  sociální zařízení, klubová míst-
nost a  diváci budou moc sledovat umění 
jezdců z vyvýšené plošiny. Otevření skate-
parku veřejnosti je plánováno na začátek 
května 2012.

POZVáNKA 
NA SPORTOVNí PlES

FK Kerhartice uspořádá v pátek 
16. března tradiční SPORTOV-
Ní PlES. Vstupné je 80 Kč při 
předprodeji, v  den konání 100 
Kč. PřEdPROdEJ je 10. března 
od 14:00 – 16:00 hodin v restau-
raci u Kačera v Kerharticích. Re-
zervace míst na tel.: 737927811, 
paní V. Beyerová

ZVEME VáS 
NA TuRiSTiCKÝ POChOd

Sbor pro záchranu hrdu Lanšperka, Pivnice 
U Skoby srdečně zvou na 12. ročník turistic-
kého pochodu hlEdáNí STROMOuChA, 
který se uskuteční 3. BřEZNA.
START: 7:00 – 10:00 hod. – Pivnice U Skoby 
v Ústí n.O.
TRASy: 
10 km: Ústí n.O. – Lanšperk a zpět
15 km: Ústí n.O. – Lanšperk – Ústí n.O.
25 km: Ústí n.O. – Horákova kaple – 
Lanšperk – Valdštejn – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Lanšperk – Letohrad – 
Horákova kaple – Ústí n.O.
50 km: Ústí n.O. – Horákova kaple – Marián-
ská hora – Letohrad – Ústí n.O.
Na Skobu a zpět: odkudkoliv do Ústí zpět
Na co se můžete těšit: Tradiční perníčky, 
účastenské listy, turistické vizitky, krásná pří-
roda a pohodová atmosféra.
další informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz 

Těšíme se na Vaši účast!

TĚlOCViČNá AKAdEMiE 
TJ SOKOl

TJ Sokol Ústí nad Orlicí pořádá dne 28. 
března ke 125. výročí založení TĚLO-
CVIČNOU AKADEMII. Exkluzívní host 
– vítěz soutěže Česko-Slovensko má talent 
– duo DAEMEN. Akademie se koná ve 
sportovní hale SŠUP od 18:00 hodin.

NáBOR dO TENiSOVé ŠKOliČKy TK ÚSTí N.O.
dne 21.4. v 11:00 hod., proběhne v areálu TK Ústí nad Orlicí na dvorci č. 9 pod vedením tre-
néra TK Tomáše Herníka, nábor dětí do tenisové školičky. Ročník narození 2004, 2005,2006 
a 2007. Bližší informace podá trenér TK pan Tomáš Herník na tel.: 777 645 721 
nebo na e-mailu tomas.hernik@seznam.cz

KAM ZA SPORTEM V BřEZNu
Sobota 17. března
TJ Jiskra ÚO – Admira Praha (fotbal, divize 
muži, od 15:00 hod.)
TJ Sokol Kerhartice – VK Znojmo (II.liga ve 
volejbalu mužů, od 10:00 a 14:00 hod., hala 
Dukla ÚO)
Sobota 31. března
TJ Jiskra ÚO – FK Pardubice „B“ (fotbal, di-
vize muži, od 16:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – SK Polička (fotbal, KP do-
rost, od 13:30 hod.)
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KRyTÝ PlAVECKÝ BAZéN
ČT 1.3. 5:30-8:00, 
 14:00-21:00 hodin
PÁ 2.3. 14:00-21:00 hodin
SO 3.3. 10:00-21:00 hodin
NE 4.3. 9:00 – 20:00 hodin
PO 5.3.  Sanitární den
ÚT 6.3. 5:30-8:00, 
 14:30-20:00 hodin
ST 7.3. 17:00-21:00 hodin
ČT 8.3. 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 9.3. 5:30-8:00,  
 14:30-21:00 hodin
SO 10.3. 12:00-21:00 hodin
NE 11.3. 9:00-20:00 hodin
PO 12.3. 9:00-21:00 hodin
ÚT 13.3. 5:30-8:00, 
 8:00-20:00 hodin
ST 14.3. 9:00-21:00 hodin
ČT 15.3. 5:30-8:00, 
 8:00-21:00 hodin
PÁ 16.3. 5:30-8:00, 
 8:00-21:00 hodin
SO 17.3. 9:00-21:00 hodin
NE 18.3. 9:00-20:00 hodin
PO 19.3. 14:00-21:00 hodin
ÚT 20.3. 5:30-8:00, 
 16:00-20:00 hodin
ST 21.3. 17:00-21:00 hodin
ČT 22.3. 5:30-8:00, 
 14:00-21:00 hodin
PÁ 23.3. 5:30-8:00,  
 14:30-21:00 hodin
SO 24.3. 10:00-21:00 hodin
NE 25.3. 9:00-20:00 hodin
PO 26.3. 14:00-21:00 hodin
ÚT 27.3. 5:30-8:00, 
 16:00-20:00 hodin
ST 28.3. 17:00-21:00 hodin
ČT 29.3. 5:30-8:00, 
 14:00-19:00 hodin
PÁ 30.3. 5:30-8:00, 
 14:00-21:00 hodin
SO 31.3. 10:00-21:00 hodin
POZOR! Akce solárium – březen – 5Kč/
min.
Informace o  provozu bazénu, relaxační-
ho centra a  ostatních atrakcí: 734353475, 
www.tepvos.cz
Od března otevíráme nové kurzy Plavání 
dětí s rodiči, bližší info: 777673357
Plavání pro těhotné: každou ST od 13:00-
14:30 hod., Aquaaerobik: každé ÚT od 

20:00-21:00 hod., Plavání kojenců a bato-
lat: bližší info 775858670
PROVOZNí dOBA SAuNy
PONDĚLÍ (společná) 17:00 – 21:00 hodin
ÚTERÝ(ženy) 15:00 – 21:00 hodin
STŘEDA (muži) 14:00 – 21:00 hodin
ČTVRTEK (ženy) 14:00 – 17:00 hodin
ČTVRTEK (muži) 17:00 – 20:00 hodin
PÁTEK (muži) 14:00 – 21:00 hodin

SAuNOVáNí S  RiTuály – ČTVRTEK 
29.3. v  rámci provozu za přítomnosti in-
struktora. Program: saunové poradenství, 
medový rituál, peeling solí s citronem, hyd-
ratace přírodními oleji. ŽENY: od 15:00 
hod., MUŽI: od 18:00 hod. Cena: 120 Kč 
(1,5 hod. saunování + 30 min. rituály)
Sauna se nachází v ulici V Lukách 135 a po-
skytuje saunování dětí a rodičů, kurzy sau-
nování dětí s aroma masáží, bazén s chla-
divou lázní a  venkovní terasou, masérské 
služby. V objektu je i občerstvení.

CENíK VSTuPNéhO – lázeň/2 hodiny
děti od 105 do 140 cm ....................... 70 Kč
držitelé průkazu ZTP/P  ................... 70 Kč
občané nad 60 let ............................... 80 Kč
dospělí a děti nad 140 cm výšky .... 100 Kč
INFO na www.tepvos.cz

VEřEJNé BRuSlENí – 
ZiMNí STAdiON
STŘEDA:  16:00 – 18:30 hodin
SOBOTA: 13:30 – 16:00 hodin
NEDĚLE: 13:30 – 16:00 hodin

CENíK VSTuPNéhO
děti do 105 cm.................................zdarma
děti nad 105 cm do 140 cm, 
ZTP/P .................................................. 30 Kč
občané nad 60 let  .............................. 30 Kč
dospělí a děti nad 140 cm ................. 45 Kč
doprovod .............................................. 5 Kč

Zimní stadion je celoročně otevřen. Kro-
mě zimního bruslení lze jeho plochu v let-
ních měsících využít na in-line nebo bandy 
hokej. Sportovní plochu je možno vyhra-
dit pro skupiny. V  areálu je i  občerstvení. 
INFO na tel.: 608553305, www.tepvos.cz
Bližší informace na www.tepvos.cz, nebo na 
tel.: 608 553305.

iN-liNOVá ŠKOliČKA O lETNíCh PRáZdNiNáCh Již POPáTé
Pro malé bruslaře pořádáme in-linovou školičku plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž Bikovou školičku, Adrenalinovou a  Freestylovou 
školičku.
- příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
- v červenci a srpnu vždy od PO do PÁ od 8 do 16 hod.
- v ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku 
  a závěrečné překvapení
- možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.cz, nebo na tel.: 602245393 – M. Strnadová.

Těšíme se na Vás!!

SPORTOVNí CENTRuM RAdAVA
Neděle 4.3. – 10:30 – 15:30 hodin
1. liga ČBA muži sk. A (družstva)
Neděle 4.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL BW. liga (družstva)
Pondělí 5.3. – 18:30 – 22:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 6.3. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. liga (družstva)
Středa 7.3. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4. liga (družstva)
Neděle 11.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL BW. liga (družstva)
Pondělí 12.3. – 18:00 – 23:00 hodin
OUSTECKÝ MASOPUSŤÁK (jednotlivci)
Středa 14.3. – 19:00 – 23:00 hodin
DÁMSKÁ JÍZDA (jednotlivci)
Neděle 18.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 19.3. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Úterý 20.3. – 19:00 – 23:00 hodin
STAPO 5. liga (družstva)
Středa 21.3. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 21.3. – 19:00 – 23:00 hodin
U MALINŮ 6. liga (družstva)
Neděle 25.3. – 10:00 – 15:00 hodin
1.reg. LIGA ČBA V.Č. (družstva)
Neděle 25.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 26.3. – 18:15 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 28.3. – 16:30 – 22:30 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail: radava@radava.cz, www. radava.cz



NOVá OdBORNá uČEBNA 
NA ZŠ BRATří ČAPKŮ

Ve středu 18. ledna se konal Den otevřených 
dveří ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Ná-
vštěvníci školy měli možnost nejen nahléd-
nout do výuky, ale také navštívit veškeré 
učebny včetně odborných, jejichž většina je 
rekonstruovaná. 
Slavnostně byla také otevřena nová odbor-
ná učebna pro nejmenší žáky školy. Třída je 
vybavena interaktivním kompletem s dvěma 
tabulemi. Třídu začali jako první využívat 
žáci prvních a  druhých ročníků například 
k výuce českého jazyka. Celý projekt moder-
nizace učebny vyšel na 150 tisíc korun. 100 
tisíc korun získala škola z Nadačního fondu 
Tesco a zbylou částku poskytlo město.

ElEKTRONiCKÝ KATAlOG 
SOCiálNíCh SlužEB Již 

BRZy V PROVOZu
Ve čtvrtek 19. ledna probíhalo na ústecké 
radnici školení zástupců organizací poskytu-
jících sociální a související služby v Ústí nad 
Orlicí a okolí o způsobu práce a administrace 
nově vznikajícího elektronického Katalogu 
sociálních služeb. Jeho  vytvoření je jednou 
z  klíčových aktivit projektu „Implementa-
ce plánu rozvoje sociálních služeb Ústí n.O. 
a okolí“, který je financovaný z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF.
Cílem projektu je zpřehlednit a usnadnit po-
skytování informací o  jednotlivých subjek-
tech poskytujících sociální služby, zpřístup-
nit širokou databázi informací prostřednic-
tvím plnotextového vyhledávání s možností 
jednoduchého třídění a filtrování. 

CZEChiNVEST POMŮžE 
S PERlOu

V pátek 20. ledna se na ústecké radnici usku-
tečnila schůzka zástupců Agentury pro pod-
poru podnikání a investic CzechInvest a ve-
dení města. Zástupci CzechInvestu na setká-
ní prezentovali možnosti pomoci v  rámci 
areálu bývalé Perly 01 a jeho zpětném využi-
tí. Areál Perly byl zařazen mezi 3 pilotní pro-
jekty, které CzechInvest v letošním roce bude 

realizovat. Na těchto projektech bude vypra-
cována pasportizace a monitoring těchto lo-
kalit, který bude hrazen ze státního rozpočtu. 

MĚSTSKá POliCiE ZAČAlA 
S MĚřENíM RyChlOSTi

Během ledna začala Městská policie Ústí 
n. O. měřit rychlost na vybraných úsecích. 
A při dohledu nad bezpečností a plynulostí 
silničního provozu kontroluje dodržování   
povinností vyplývající ze zákona o  silnič-
ním provozu.  Týká se to především na špat-
né parkování například v  lokalitě Kociánka 
a v menší míře i na dopravu v pohybu, která 
se provádí měřením rychlosti na vybraných 
úsecích místních komunikací. Na základě 
ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., 
o  silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, byly stanoveny úseky pro měření 
rychlosti. (viz ÚL č. 2/2012)

KONAlO SE JuBilEJNí 
SKiiNTERKRiTERiuM 

Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo v  Rychno-
vě nad Kněžnou slavnostní zahájení a  lo-
sování jubilejního 50. ročníku Skiinter-
kriteria, mezinárodních lyžařských závo-
dů žákovských kategorií ve slalomu a  ob-
řím slalomu. Závodů se účastnila druž-
stva ze 17 zemí s  více jak 160 závodníky.  
Absolutními vítězi 50. ročníku SKIINTER-
KRITERIA se stali čeští závodního Kristýna 
Pilná a Jan Ouvín.

STudENTSKé SNĚNí 
V MAlé SCéNĚ

Ve středu 1. února byla v ústecké Malé scéně 
zahájena výstava studentů 2. ročníku Gym-
názia Ústí n.O. nazvaná „STUDENTSKÉ 
SNĚNÍ“. Představuje tvorbu studentů při vý-

tvarné výchově, kterou si mohli vybrat jako 
volitelný předmět s širším zaměřením. Jedná 
se o malby temperou, pro které autoři hledali 
inspiraci v obrazech moderních umělců, ze-
jména v díle Marca Chagalla a Paula Kleea. 

TRAdiČNí KARNEVAl 
MĚl u dĚTí ÚSPĚCh 

Na úterní odpoledne 7. února připravila ús-
tecká Mateřská škola Heranova pro své děti, 
které školku navštěvují, velký maškarní rej 
v  Kulturním domě. K  vidění bylo mnoho 
masek jako například masky pohádkových 
bytostí, různých zvířátek a  mnoho dalších. 
Pro děti byl připraven bohatý program plný 
písniček a  soutěží o  drobné sladkosti. Maš-
karního reje, který školka pořádá každý rok, 
se zúčastnilo mnoho dětí v maskách v dopro-
vodu rodičů. 

43. ROČNíK ANKETy 
O NEJÚSPĚŠNĚJŠí SPORTOVCE

V úterý 7. února se v Šemberově divadle ve 
V.Mýtě konalo vyhlášení 43. ročníku Anke-
ty o nejúspěšnější sportovce okresu Ústí nad 
Orlicí za rok 2011. V  hlavní kategorii DO-
SPĚLÝCH se na prvním místě umístil Robert 
Krupička – atletika Jiskra Ústí nad Orlicí, 
druhá se umístila Monika Simonová – cyk-
listika – Cyklotrenink  František Trkal Lan-
škroun a na třetím místě skončil Lukáš No-
vák – hasičský sport HZS Ústí nad Orlicí.
Na závěr byl oceněn v  kategorii nazvané 
„KRAJÁNEK“ reprezentant regionu v cizím 
dresu. Toto ocenění získal biker Jaroslav Kul-
havý z Ústí nad Orlicí.

OhlédNuTí ZA událOSTMi 
15. lEdNA – 15. ÚNORA 2012

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