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INFORMACE K DOPRAVNÍMU
OMEZENÍ V LOKALITĚ ŽELEZNIČNÍ
ZASTÁVKY ÚSTÍ n.O. - město

Vážení spoluobčané, v březnovém úvodníku Vám poskytuji informace související se
stavební činností na železničním koridoru
a s rekonstrukcí kanalizace. Obě stavby pokračují podle schváleného harmonogramu
a v nastávajícím období si vyžádají dopravní
komplikace a omezení v prostoru železniční
zastávky Ústí nad Orlicí - město.

Na akci „Průjezd železničním uzlem Ústí
nad Orlicí“ se dokončují betonáže železniční estakády a probíhají práce potřebné
k zahájení dostavby silničního přivaděče.
Ten by měl být dokončen do 30. června
a následně otevřen pro automobilovou dopravu. Od 1. února byly zahájeny stavební
práce v přednádraží, tedy před starou výpravní budovou a od poloviny března se
rozšíří na pražské nástupiště a do kolejiště
na kerhartické straně. Díky tomu bude
hlavní železniční stanice Ústí nad Orlicí

v období od 16. 3. do 30. 8. 2014 pro veřejnost uzavřena. Pěší spojení z Kerhartic do
Ústí bude zajištěno provizorní lávkou přes
Tichou Orlici a dočasnou stezkou vedenou
přes louku v blízkosti budovaného silničního přivaděče na komunikaci II/315 a na
nový chodník k Mendriku. Po celou dobu
železniční výluky bude jako náhradní
stanice využívána zastávka Ústí nad Orlicí - město, kde budou zastavovat všechny
vlaky doposud zastavující na hlavní ŽST
a kam České dráhy, a.s. dočasně přesunou
poskytované služby. V souvislosti s výlukou bude zavedena náhradní autobusová
doprava v úseku Ústí nad Orlicí město – Letohrad, se zavedením náhradní autobusové
dopravy v úseku Ústí město – Ústí hl. nádraží se nepočítá. Hlavní železniční stanice
bude tedy i pro autobusovou náhradní dopravu nedostupná a na staveniště bude i nadále zakázán vstup veškeré veřejnosti.
Náhradní řešení obsluhy
místních částí či přilehlých obcí není v kompetenci drážního dopravce, který
navíc v prostoru železniční
zastávky Ústí - město zabere část zpevněné plochy
určené pro parkování vozidel. Na této zabrané ploše
vznikne točna pro náhradní autobusovou dopravu.
Ve snaze zmírnit dopravní
omezení a zajistit náhradní prostor pro parkování osobních vozidel, byla
městem realizována úprava

za bytovým domem v ulici Svatopluka Čecha, kde vzniklo 30 nových parkovacích
míst. V lokalitě železniční zastávky Ústí město je pro období výluky zajištěno celkem cca 95 parkovacích míst (z toho 4 vyhrazená místa pro invalidy).
Dopravní omezení v prostoru železniční
zastávky Ústí nad Orlicí - město bude v termínu od 24. 3. do 25. 5. 2014 umocněno
uzavírkou silnice II/360 v ul. Lázeňská
v místech železničního podjezdu z důvodu
výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodního řadu. Tyto stavební práce související s akcí „Kanalizace a ČOV“ realizovanou
společností TEPVOS, spol. s r.o. Pro uzavírku je navržena objížďka po silnici I/14
(ul. Moravská) směr Česká Třebová, dále
Dlouhá Třebová, Přívrat, Řetová, Řetůvka
a dále směr Sloupnice. Pro dopravní obsluhu a obyvatele žijící v ul. J. K. Tyla, Lázeňská, Pod Horou a Zelená bude umožněn
průjezd ulicí Mosteckou a Vrbovou.
Vážení spoluobčané, obě stavby budou
v převážné části během následujících měsíců postupně dokončovány. Stavební práce na železničním koridoru by měly být
ukončeny před koncem roku 2014. Rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních vod
bude stavebně ukončena v červnu 2014. Na
obou stavbách bude následně zahájen zkušební provoz a provedena celá řada zkoušek
a kontrol a v průběhu roku 2015 budou obě
stavby kolaudovány.
Petr Hájek
starosta města
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na setkání s veřejností, které se uskuteční ve
středu 12. března od 17:00 hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Připravená témata pro diskusi:
- informace k soutěži o urbanisticko-architektonický návrh „Revitalizace území Perla“
- informace k soutěži „Jednotný vizuální styl města“ – prezentace vítězného návrhu
- harmonogram a rozsah oprav komunikací a chodníků v rámci projektu „Kanalizace a ČOV“
- informace k průběhu stavebních prací na železničním koridoru
- regulace dopravy v klidu – Městský parkovací systém
- rekonstrukce ulice T. G. Masaryka – prezentace projektové dokumentace
- ostatní problematika města
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat: starosta města Petr HÁJEK, první místostarosta JUDr. Zdeněk EŠPANDR a neuvolnění místostarostové Mgr. Jiří
HOLUBÁŘ a Ing. Vladislav FAJT.

SOUTĚŽ – LOGO MĚSTA MÁ VÍTĚZE
Rada města na svém jednání 17. února ukončila soutěž „Jednotný vizuální styl Města Ústí
nad Orlicí“. Schválen byl vítězný návrh č. 22 b) autorského týmu Tomáš Brychta a Sára Bergmannová. Vítězný návrh bude veřejnosti představen na Jarním setkání s veřejností 12. 3. 2014
v Malé scéně. Všechny soutěžní návrhy byly veřejnosti představeny na lednové výstavě v Galerii pod radnicí a je možné je zhlédnout na webových stránkách města (http://www.ustinadorlici.cz/udalosti/2014/?o=novinka-1883). Logo bude Město Ústí nad Orlicí používat na svých
propagačních materiálech, v oblasti propagace cestovního ruchu a na svých propagačních
předmětech a tiskovinách.

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
S PODNIKATELI
Vedení města srdečně zve všechny podnikatele a živnostníky, kteří provozují
ve městě nebo v jeho okolí svoji činnost
na neformální přátelské setkání, které se
uskuteční ve středu 19. března od 18:00
hodin v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí.
Tématem setkání budou informace k tvorbě nového strategického a územního plánu
města, představen bude záměr revitalizace
území Perly a možnosti a nabídky města
v rámci rozvoje podnikání a vzájemné
spolupráce. Svoji účast na setkání přislíbili zástupci Krajské hospodářské komory
Pardubického kraje, Oblastní kanceláře
Orlicko.
Srdečně je vítán každý, kdo svým přístupem nebo názorem chce přispět k rozvoji
města.
Petr Hájek
starosta města

ZÁMĚR PRODEJE BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 78,53 m²
(z toho místnosti 64,74 m², sklepy a kotelna 13,79 m²). Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve
výši 180.000,- Kč.
Byt č. 3 o velikosti 3+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 92,73 m²
(z toho místnosti 79,50 m², sklepy a kotelna 13,23 m²). Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve
výši 250.000,- Kč.
Byt č. 22 o velikosti 3+1 v ulici Jilemnického čp. 74, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 72,17 m²
(z toho místnosti 65,65 m², sklep a lodžie 6,52 m²). Byt se nachází
v 8. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve
výši 450.000,- Kč.
Byt č. 16 o velikosti 1 obytné kuchyně v ulici Lukesova č.p. 412, Ústí
nad Orlicí o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 28,25

m² (z toho dřevník 4,60 m² na pozemku jiného vlastníka). Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena
ve výši 180.000,- Kč.
Byt č. 1 o velikosti 2+1 v ulici T.G.Masaryka 168, Ústí nad Orlicí
o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 49,11 m² (z toho
sklep 2,39 m²). Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální
kupní cena je stanovena ve výši 300.000,- Kč.
Byt č. 10 o velikosti 1 pokoje s příslušenstvím v ulici T.G.Masaryka
168, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 30,60 m² (z toho sklep 3,72 m²). Byt se nachází ve 3. nadzemním
podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 160.000,- Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na elektronické úřední desce na www.ustinadorlici.cz v sekci úřad - úřední
deska nebo majetkoprávní záležitosti a na tel. 465 514 262 (vyřizuje
E. Polakovičová).

POHLED OBČANŮ NA ROZVOJ MĚSTA
Město Ústí n. Orlicí bude v nadcházejících měsících tvořit svůj základní rozvojový dokument – Strategický plán rozvoje města. Tento
dokument bude sloužit ke stanovení hlavních rozvojových směrů
města v oblastech jako životní prostředí, doprava, sociální služby,
kultura apod. Strategie bude také prostředkem k získání finančních
prostředků z Evropské unie na realizaci rozvojových záměrů města
v letech 2014-2020.
Zájmem města je zapojit veřejnost do procesu tvorby této rozvojové
strategie. V této souvislosti bylo spuštěno dotazníkové šetření, jehož
smyslem je zjištění názorů, připomínek a podnětů občanů k budoucímu rozvoji města. Výsledky průzkumu budou tvořit součást celkové analýzy prostředí města
Ústí n. Orlicí. Veškeré závěry
vyplývající z analýzy budou použity výhradně jako podklady pro
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zpracování strategie.
Dotazník je možno vyplnit elektronicky prostřednictvím webových
stránek města nebo vyplnit na Informacích v budově městského úřadu, kde budou k dispozici dotazníky v tištěné podobě. Uzávěrka průzkumu je 11. dubna 2014.
Dále je možno prostřednictvím webu města zasílat podněty k rozvojovým projektům, jež by město mělo realizovat, a také připomínky
a návrhy k samotné strategii.
Město na tuto aktivitu získalo grant Evropská unie prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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HASIČI MAJÍ NOVÁ VRATA
Hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů
UO I. září novými vraty u obou výjezdových garáží. Jedná se o plně automatická sekční vrata, která zjednoduší výjezd
techniky k zásahům. Dalším důležitým
faktorem je značná úspora tepelné energie, která již nebude tak výrazně unikat,
jako starými plechovými vraty.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
nejprve městu Ústí n.O. za uvolnění finančních prostředků a za spolupráci při
zpracování podkladů pro výběrové řízení a také firmě Lomax – J. Hamerník
za zvládnutí realizace stavby v rekordně
krátkém čase. Následovat budou ještě
drobné dokončovací práce – vybourání
starých kovových rámů, napojení podlahy na venkovní zámkovou dlažbu, zednické zakončovací práce, speciální nátěr
podlahy. Většinu prací si již hasiči udělají
sami svépomocí.
Jiří Novák, velitel JSDH UO I.

Máte zajištěnou likvidaci odpadních vod podle zákona?
Je Vaše kanalizační přípojka v pořádku?
V letech 2012 a 2013 byly vybudovány
(zrekonstruovány) kanalizace pro veřejnou
potřebu mimo jiné v níže uvedených lokalitách. Vlastníci nemovitostí mají zákonnou
povinnost se na tyto kanalizace napojit, pokud je to techniky možné.
Lokality:
v Ústí nad Orlicí: ul. Kladská, Q. Kociana,
T.G.Masaryka, V Lukách, U Letiště
v Hylvátech: ul. Lanškrounská, Sadová,
Sluneční, Švermova, Pivovarská, Potoční,
Andělov
Napojení na kanalizaci je možné:
do vysazené odbočky (zpravidla vyvedena
na hranici pozemku)
výjimečně dodatečně jádrovým vývrtem
přímo do stoky
Realizace kanalizační přípojky
provádí se na základě schválené projektové
dokumentace
před vlastním záhozem je povinností
majitele nemovitosti vyzvat pracovníka
TEPVOS (p. Novák – 734 261 906, p. Polák

– 608 553 301, mail: cov@tepvos.cz) ke kontrole napojení přípojky na odbočení min. 3
pracovní dny předem (napojení jádrovým
vývrtek na stoku může provádět pouze společnost TEPVOS).
Uvedení kanalizační přípojky do provozu
a uzavření smluvního vztahu
provést přihlášení stočného – vyplnit formulář „Žádost o uzavření - změnu smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních (srážkových) vod“ (dostupný na www.tepvos.cz
nebo v sídle společnosti) a doručit jej do sídla
společnosti TEPVOS v ulici Třebovská 287.
opsat stav vodoměru v den napojení na
veřejnou kanalizaci a tento zaznamenat do
uvedeného formuláře (paušálního poplatku
se netýká)
následně s Vámi bude sepsána Smlouva
o odvádění odpadních vod ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Náležitosti potřebné k uzavření
smlouvy jsou uvedeny na zadní straně formuláře
Zároveň upozorňujeme, že zahájení vy-

pouštění odpadních vod bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní je kvalifikováno jako nedovolené vypouštění vod
do kanalizace pro veřejnou potřebu s vyvozením důsledků dle platné legislativy včetně
sankce příslušného správního úřadu až do
výše 50 000. Kč.
Současně upozorňujeme všechny, kteří se
do dnešního dne nepřihlásili, aby tak bezodkladně učinili, a to ke dni, kdy se fyzicky
na kanalizaci připojili. V průběhu roku budou probíhat kamerové prohlídky stok. Kanalizační přípojky, které nebudou v řádné
evidenci TEPVOS budou zaslepeny. Naše
společnost musí postupovat striktně v souladu s výše uvedenými předpisy tak, aby nebyli poškozováni stávající zákazníci.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.
Tyto můžete zaslat elektronicky: cov@
tepvos.cz nebo nás kontaktuje telefonicky: 734 261 906 (vedoucí úseku kanalizace
a ČOV).
Bc. Iveta Doležalová, ředitelka divize VS

STANOVISKO KE STANOVISKU VEDENÍ MĚSTA V Ústí n. Orlicí
k pořádání tanečních kurzů 2013/2014.
Vážené vedení města, Vážení spoluobčané,
absolventi mých tanečních kurzů,
jako v každé činnosti není člověk ten, aby
se zavděčil lidem všem…………..lidé jsou
soudní, vnímaví, chápající…..lidé jsou zlí,
závistiví, nevděční……………
Protože jsem byl osočen vedením města
z neschopnosti vést taneční kurzy a vyučovat
tanec a společenskou výchovu na patřičné
úrovni, dovolte mi malou rekapitulaci mého
působení v našem městě.
Jsem „naplavenina“ z roku 1985, do tehdy se
vyučovaly taneční v různých prostorách ve
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městě. Já měl to štěstí, že jsem se mohl uvést
do města, kde tehdy postavili nový kulturní
dům. Hurááááááááá po absolvování konzervatoře, jsem učil pod SKP, protože to jinak
nešlo. Do toho, co budu učit, jak budu učit,
mi kázalo a zakazovalo mnoho soudruhů,
kteří nevěděli, která bije a vadila jim řada
věcí. Život šel dál, přišel rok 1989……….
hurááááá, nové možnosti .
Ale ejhle, taneční kurzy přestaly být povinné
a za „hubičku“ (80,-Kč/kurz) a ti, kteří dosud
byli nuceni do tanečních chodit, to považovali za zbytečné…..z několika kurzů se to
„smrsklo“ na jeden. Najednou nebyl zájem,
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nebyly peníze a skokově se zdražovalo.
Tehdy mladý „tancmajstr“s malými dětmi,
nadšený pro věc, díky pochopení a zázemí
babiček se rozhodl, že bude učit i zadarmo,
jen ať se tradice udrží, přesvědčen, že společenský tanec patří ke všeobecnému vzdělání.
A tak učil, měl požadavky na město, město
nemělo peníze,tak se rozhodl učit soukromně…….hurááááá do toho, stejně je to městu
jedno.
Ale ejhle, čas šel dál, vše se zdražuje vč. nájemného v KD a nejsou peníze…kam jít,
aby výše kurzovného nezabránila řadě zájemců chodit do tanečních a taneční se ne-
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staly snobskou záležitostí pouze těm, co na
to mají? Tak si tancmistr dovolil asi třikrát
za téměř 30 svého působení už jako fyzická osoba požádat v dnešní terminologii
o „GRAND“….uspěl 1x?2x?...milostivě obdržel asi celkem 10 000,-Kč…na poslední
požadavky dostal odpověď, když na to nemá
, ať to nedělá! Stejná cena za sál, ať pro 5
párů, nebo 500 lidí, malá vstřícnost.
Např. když jsem požádal o použití sálu pro
přípravu párů na taneční soutěž absolventů
tan.kurzů, neobešel jsem se. Pan Janák, díky,
musel vyvézt auta z autosalonu, kde jsme
tancovali na dlažbě………….
……a dnes? Tancmajstr si dovolil, zařídit se ….svůj veškerý elán, peníze věnoval rekonstrukci „Družby“ na „TANEČNÍ
CENTRUM“. Sem soustředil veškerou svoji
činnost, otevřel si taneční kurzy v pěkném,
novém, menším prostředí, aby nemusel učit
tolik párů najednou, rozdělil děti na dvě
skupiny. To je právě o kvalitě, vážené vedení města, mít žáky v polovičním počtu kolem sebe a věnovat jim svého 2x tolik času,
nejen v neděli, ale ještě ve středu…to je blb
ten Bílek, co? Děti ani rodiče nemusí platit
platit šatnu a vstupné…..mají k dispozici
příjemnou kavárnu, na sále zrcadla, nový
nerozklížený neděravý parket, žádné dobité stoly, děravé ubrusy (za které se též v KD
platí zvlášť), židle se znečistěným čalouněním…., atd.. Kde jsou ty statisíce, které dal
Bílek, jako OSVČ za nájem…prý v divadle,
„Malé scéně“, apod.

Proč jste se, vážené vedení, nepřišli podívat do tanečních v Družbě a věříte trapným
námitkám a pomluvám. Proč jste, pane starosto, prohlásil při slavnostním otevřením
„TANEČNÍHO CENTRA“, jak si město má
vážit takových lidí, jako je Bílek, kterému se
Vašimi slovy podařilo rozsvítit další temný
kout v našem městě s úžasně vyřešeným
interiérem. Proč jste udělil cenu „COMENIUS“ Nikole Zárubové za vzornou reprezentaci na MISTROVSTVÍ ČR v soutěži
absolventů tanečních kurzů, ze které se
svým bratrem dovezla 2.místo? Vy chcete
zpochybňovat kvalitu výuky a dokazovat veřejnosti, že „oušťáci“ mají neschopného spoluobčana po téměř 30 letech jeho úspěšné
působení v ÚO a celém regionu? Jak budete
zpestřovat nabídku tanečních kurzů ve městě? Spočítejte si, kolik absolventů má Bílek
za sebou…desetitisíce. A vy teď nestoudně
nasloucháte několika maminkám, že jsem
z organizačních důvodů musel aktuálně řešit
to , co se nedalo předvídat a vyplynulo až
z jednání s firmou „KONZUM“, kde jsem
v pronájmu a která na rozdíl od Vás pochopila, že mě má podpořit svou vstřícností, za
což jejímu vedení děkuji! To, že mi došlo lahvové pivo, to že lidé nestačili vracet hrníčky
od kafe, to, že nestačím odbavit za 5 minut
návštěvníky prodloužených, kteří přijdou
na poslední chvíli? Že děti tančí v „TANEČNÍM CENTRU“jako ve výkladní skříni?
Proč ne, jsou krásně oblečení a každý z ulice
vidí to, s čím se obyčejně normální lidé ve

výkladních skříních chlubí…………a tak
bych mohl pokračovat do nekonečna.
Vaším přístupem k této problematice se
možná zvýší atraktivnost „Ústeckých listů“,
ale nezpestří to nabídku tanečních kurzů. Urazili jste Vaší stanoviskem mnoho
úsilí věnovaného tomuto městu a mým
spoluobčanům nejen mnou, ale hlavně
všech, kteří mi věří a mám jejich podporu. Oznamte hlavní důvody, proč chcete
zlikvidovat a zdiskreditovat pana Bílka a nevymlouvejte se na kvalitu a jiné pochybné
důvody……třeba, že „KLUBCENTRUM“
přišlo omezením výuky v KD o několik desítek tisíc korun nájemného, že Vám vadí, že
nepořádáte taneční kurzy Vy, že Bílek si vede
svoji taneční školu bez toho, aniž by mu do
toho město mohlo mluvit podle svého vědomí a svědomí.
Děkuji za Váš čas, myslím si však, že vedení
města by jej mělo věnovat věcem, které ve
městě nefungují a jsou mnohem důležitější,
než taneční kurzy. Ještě jednou děkuji svým
spoluobčanům a lidem, kteří se mi ozývají,
podporují mne, nesouhlasí s Vaším stanoviskem a můžu si s nimi o tom promluvit třeba
i v hospůdce „U BABYKY“, kam nechodím,
protože jsem alkoholik a abych tam hrál automaty. Spíš tam chodím, protože to mám
zkrátka nejblíže, abych byl pořád nohama na
zemi, mezi lidmi a dozvěděl se jejich názor
na mne přímo od nich….nemusel se řídit
tím, co jedna paní povídala.
Jan Bílek, učitel tance

Vážení spoluobčané,
Ústecké listy by obecně neměly být prostředkem pro výměnu subjektivních názorů. Reakce pana Bílka je zveřejněna z důvodů zachování
korektnosti a objektivnosti. V této souvislosti odkazuji na článek „Stanovisko města k tanečním kurzům 2013/2014“ otištěný v únorových
Ústeckých listech. Stanovisko reagovalo na dopis adresovaný radě města podepsaný 53 podpisy. Dopis obsahoval celou řadu kritických
připomínek k tanečním kurzům a zároveň výzvu, aby se město samo stalo pro následující roky garantem kvality a spolehlivosti.
Petr Hájek, starosta města

TITUL „STŘEDNÍ ŠKOLA ROKU 2013/2014“ PRO TRADING CENTRE V LITOMYŠLI
SSOŠ Trading Centre si během své existence vybudovala významné postavení mezi středními školami nejen v Litomyšli, ale v celém Pardubickém kraji. Svědčí o tom stupeň vítězů v soutěži „Střední škola roku“. Na první příčku nás vyneslo hodnocení současných studentů i absolventů,
což nás těší.
Na spokojenosti současných studentů se jistě kladně odráží začlenění školy do mezinárodních projektů, v nichž aktivně aplikují znalosti cizích
jazyků, zúročí poznatky z oblasti práva a využijí notebooky, které dostávají jako učební pomůcku v prvním ročníku.
Atraktivní novinkou v rámci projektu LEONARDO je možnost absolvovat odbornou praxi v Anglii v londýnských firmách. Studenty čekají
činnosti v oblasti administrativy, informačních a komunikačních technologií, prodeje a marketingu. Po úspěšném absolvování této odborné
praxe získají studenti Europass Mobility. Zahraniční stáž jim bude uznána v rámci povinné odborné praxe a může být v budoucnu velkou
výhodou při hledání pozice na pracovním trhu.
Se zaujetím se naši druháci vrhli do spolupráce s francouzskými studenty. Jedná se o eTwinning - mezinárodní projekt Czech-French Couple.
Jak název napovídá, jde o dvojici – ona & on. V prostředí internetu vzniká profil Češky, která se seznámí (a teď už i randí) s Francouzem. Čilá
komunikace o budoucnosti páru probíhá v angličtině. A protože se plánuje i sňatek a narození dětí, bude třeba řešit i právní stránku. Ano,
poznatky z hodin práva přijdou vhod!
A do třetice…
Od září 2013 se naše škola zúčastňuje projektu iTEC Škola budoucnosti, který je realizován při výuce práva. Orientuje se na lidská práva a extremistické ideologie. Výstupem budou výukové webové stránky a prezentace před spolužáky.
Naše další plány?
COMENIUS je aktivita, do níž se naše škola zapojí v příštím roce. Koordinátorem tohoto projektu je turecká škola poblíž Ankary. Jaké bude
zaměření projektu? Skloubit tradiční umění a moderní technologie. Studenti představí typické druhy umění rodné země, a to nejprve v prostředí internetu, posléze i při osobních setkáních. Máme se nač těšit.
Jak je patrné, SSOŠ Trading Centre představuje moderní typ školy, která pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání.
Přijďte a přesvědčte se osobně.
Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy a pedagogický sbor školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ
Den otevřených dveří
Ve středu 22.1.2014 se od 14:00 hod. otevřely prostory naší školy všem, které zajímá
prostředí, v němž nemalou část všedního
dne tráví děti. Při prohlídce jednotlivých
učeben 1. stupně, odborných učeben a školní družiny měli návštěvníci k dispozici
průvodce – současné žáky, kteří díky svým
podrobným znalostem školy ochotně sdělovali zajímavé informace o studijních, ale
i oddychových aktivitách, jichž mohou díky
modernímu vybavení učeben denně využívat.
Zajímavý program byl navíc zpestřen fyzikálními pokusy pod vedením pana učitele
Martina Falty. Část chodby před relaxačním
koutkem se vždy jednou za hodinu zaplnila
publikem nadšeně očekávajícím fyzikální
show, jež slavila ohromný divácký úspěch.
Tato akce se setkala s velice kladným ohlasem nejen ze strany veřejnosti, jež si naši
školu pečlivě prohlédla, ale i ze strany učitelů a žáků, kteří se Dne otevřených dveří
účastnili, jelikož opakovaně zaznamenali
pochvalná slova a spokojené tváře návštěvníků. Právě jim patří velký dík za to, že si
v každodenním shonu našli chvilku a věnovali pozornost dětem a jejich škole. Již nyní
se budeme těšit na další taková příjemná setkání, kterými se vzájemně více poznáváme
a obohacujeme o nové zkušenosti.
Kolektiv pedagogických pracovníků
ZŠ Bratří Čapků
Zápis do prvních tříd
Ve dnech 28. a 29. ledna 2014 proběhl na
naší škole zápis do prvních tříd. Po obě od-

poledne měly naše paní učitelky napilno.
Zapsáno bylo 84 dětí, z toho 51 chlapců
a 33 děvčat. Po odkladu školní docházky se
dostavilo 11 dětí a odklad školní docházky
v příštím školním roce zvažují rodiče deseti
chlapců a šesti děvčat.
Na zápis prvňáčků navazujeme tradičně
i letos tzv. Školou nanečisto, která bude
probíhat od začátku února do konce dubna.
Při společném setkávání si děti mohou pod
odborným vedením procvičit dovednosti
a znalosti, které by před vstupem do 1. třídy
měly ovládat. Zároveň si zvyknou na práci
v kolektivu a seznámí se s prostředím školy.
Mgr. Hana Štěchová
Ohlédnutí za sportovními aktivitami
V listopadu a prosinci 2013 se naše škola
zúčastnila „Plavecké ligy škol“. V celkovém
součtu dvou kol jsme obsadili druhé místo
a v kategorii VII. tříd jsme postoupili do
krajského finále.
V lednu 2014 vyjeli naši sedmáci na lyžařské kurzy do Říček v Orlických horách. Přes
špatné sněhové podmínky jsme nebyli nuceni strávit pobyt na horách procházkami,
ale oba týdny jsme lyžovali.
Únor 2014 byl ve znamení školních kol
v ledním hokeji a přehazované dívek. Zatímco ledního hokeje se zúčastnilo pouze
15 hráčů (rok od roku nám počet žáků, kteří mají brusle, značně klesá), v přehazované dívek jsme zaznamenali vysokou účast.
Gratulujeme třídě VIII.A, která si v uvedených sportech vedla nejlépe.
Mgr. Jan Jetmar

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVSKÁ
Úspěch v řečnické soutěži
Město Pardubice přivítalo 29. ledna regionální
kolo Mladého Demosthena, soutěže v řečnickém
umění. Odborná porota
v čele s Janou Adámkovou, autorkou celého
projektu, vyslechla společně s žáky, studenty a učiteli tematicky velmi rozmanité texty,
které se zamýšlely nad tím, co nás obklopuje
a co se nás více či méně dotýká.
Naše žákyně Tereza Vaňousová vyprávěla
bajku, ze které by si mohla vzít ponaučení
všechna mláďata, včetně lidských. Adéla Váňová se zamýšlela nad svými sny a přáními,
jak se s věkem měnily a jak si je postupně
plní. Obě nás svými výsledky v Pardubicích
potěšily. Tereza v 1. věkové kategorii zvítězila
a postoupila do kola krajského, Adéla se v 2.
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kategorii umístila na stříbrném stupínku.
Svým způsobem vyhráli všichni účastníci
této soutěže už tím, že se dokázali připravit,
překonat trému a vystoupit.
Mgr. Miroslava Kroulíková
Úspěch v soutěži Nádvoří národů
Arcibiskupství pražské vyhlásilo pro žáky
základních a středních škol soutěž Nádvoří
národů na téma Mezigenerační dialog, které
bylo možné zpracovat formou eseje či úvahy
nebo výtvarně. Hlavním úkolem bylo zamyslet se nad světem našich prarodičů.
Zpočátku jsme nevěděli, jak zadané téma
uchopit. Nakonec děti zapátraly doma nebo
u babiček a dědečků a přinesly staré pohlednice. Sešly se opravdové poklady, těm mladším bylo tak kolem šedesáti a nejstarší byla
napsána úhledným písmem roku 1901. Každý si pak jednu pohlednici vybral a pokou-
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šel se číst i mezi řádky a pouvažovat o lidech
a době dávno minulé.
Nejhezčí práce i s pohlednicemi jsme poslali do soutěže. Byly napsané rukou, ne na
počítači, jak je dnes zvykem, k těm krásně
psaným starým textům se to nějak nehodilo.
A líbily se nejen nám, ale i porotě. Adéla Kubátová, žákyně sedmé třídy, se stala vítězkou
literární části soutěže Nádvoří národů.
Odměnou jí bude výlet do Prahy s návštěvou Karlovy univerzity, Pražského hradu,
katedrály Svatého Víta a Arcibiskupského
paláce, kde se osobně setká s panem kardinálem Dominikem Dukou. Mezigenerační
dialog mezi ním a mladými výherci soutěže
proběhne 25. února.
Mgr. Miroslava Kroulíková
Děti pomáhají dětem
Dne 29. 1. 2014 předali žáci 1. a 2. ročníku
pracovnicím Fondu ohrožených dětí finanční dárek pro jejich malé klienty. Peníze pro
ně získali zorganizováním vánočního koncertíku, na kterém seznámili rodiče s myšlenkou pomáhat. Další akcí byla školní sbírka
„Daruj korunu. Tobě neubude, ale druhým
pomůže.“ A tak se sešlo dětem 1 800 korun,
za které jim paní Třešńáková a paní Wiedermannová z FOD přišly osobně poděkovat
a seznámit je s prací této organizace.
Mgr. Dagmar Pavlíčková
Zápis do první třídy
Ve dnech 28. a 29. ledna proběhl zápis do
1. třídy pro školní rok 2014/2015. V letošním roce byl pojat jako cestování po škole
a třídách. Vstupenkou k zápisu se stal školní
cestovní doklad, se kterým děti vstupovaly
do označených tříd, kde probíhal stanovený
program. Děti během zápisu navštívily tři
třídy - matematickou, jazykovou a sportovní.
Jejich putování obohatila také výstava z projektového dne „U nás v Evropě“ a možnost
pohrát si ve školní družině.
Mgr. Dagmar Pavlíčková
Olympiáda v anglickém jazyce
V úterý 4. 2. 2014 probíhala na naší kole
Olympiáda v anglickém jazyce. Školního
kola se zúčastnilo 9 žáků z druhého stupně, kteří si přišli poměřit své síly v poslechu
a konverzaci. V kategorii IA, určené pro žáky
6. a 7. třídy, bojovali o postup do okresního
kola: Jára Deák, Marek Ehrenberger, Šimon
Pernfuss, Lukáš Vacek (6. třída) a Filip Bartáček a Michal Špitálský (7. třída). V kategorii IIA (8. a 9. třída) soutěžili pouze 3 odvážní
deváťáci: Tereza Kokulová, Vendula Zachová a Matěj Krátký.
Po nelehkém rozhodování byli vysláni reprezentovat naši školu Filip Bartáček a Tereza Kokulová. Těmto vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Všem soutěžícím děkujeme za účast.
Mgr. Ivana Krátká a Mgr. Eva Svatošová

www.ustinadorlici.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO

KARNEVALOVÝ REJ
V úterý odpoledne 4. února pořádala MŠ
Klubíčko svůj tradiční a oblíbený „Karnevalový rej“. Úvodem zazněla společná písnička „Karneval nechodí potichu“
všech dětí z barevných klubíček. Sál byl
vyzdoben do veselé atmosféry a tak se děti
ve svých maskách mohly radovat. Také si
užily spoustu legrace se šašky, zpívaly, tančily a zúčastnily se mnoha soutěží i her.
Karneval se velmi vydařil, účast byla veliká. Rodiče dětí i pozvaní hosté odcházeli
s úsměvem na tváři.
Těšíme se zase za rok.
Kolektiv MŠ Klubíčko

Zápis do 1. tříd proběhl v řádném termínu, na naší škole se
budou otvírat dvě 1. třídy. Kapacita není stále naplněna, případní zájemci se mohou kdykoliv informovat na ZŠ Štěpnice
(1. stupeň ) nebo na www.uokome.cz
V pátek 7. 2. se na 1. stupni konal tradiční předprázdninový karneval. Žáci 1. a 2. tříd se proměnili v pohádkové bytosti, zvířátka a další postavy. Pro děti byly připraveny soutěže, nejlepší
masky byly vyhodnoceny a obdržely diplomy a sladké odměny. Karneval se velmi vydařil.

POZVÁNKA
NA TANEČNÍ MARATÓN
Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola Ústí nad Orlicí Vás zve 27.
března na 12. ročník TANEČNÍHO MARATÓNU.
Prezentace v 11:40 hod., od 12:00 hod. rozjezd v tělocvičně školy. Informace a přihlášky
na tel.: 734 445 821, pí Kovářová

POLOLETNÍ KONCERT V ZUŠ
Ve středu 22. ledna se konal s koncertním
sále ZUŠ Pololetní koncert, který byl pojat trochu netradičně. Hudební podvečer
zahájili žáci Přípravné hudební výchovy
pod vedením L. Hrodkové pásmem písní
a říkadel „Co povíme pavoučkovi“. Další
program byl již celý věnován právě těmto
nejmenším muzikantům. Předvedli se jim
jejich starší a zkušenější kamarádi, kteří
jim představili jednotlivé hudební nástroje
a jejich možnosti. Postupně z pódia zazněla kytara, akordeon, housle, flétna, trubka,
své umění předvedla též zpěvačka. Toto
hudební defilé bylo obohaceno choreografií žákyň tanečního oboru, které svým tancem na Montiho Čardáš vhodně doplnily
vystoupení houslistky I. Pirklové.
Koncert měl velký úspěch nejenom u žáků
Přípravné hudební výchovy, ale potěšil
i ostatní posluchače.

ZÁPIS DĚTÍ DO ZUŠ JAR. KOCIANA
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí n.O., Smetanova 1500
VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ
HUDEBNÍ OBOR, SÓLOVÝ A SBOROVÝ ZPĚV, TANEČNÍ OBOR
VÝTVARNÝ OBOR
Pro děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy,
a pro starší přímo do ročníku daného oboru
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Pro děti z 1. třídy ZŠ a starší a studenty středních škol
PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v kanceláři školy, u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz.
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ NEJPOZDĚJI do 16. května 2014.
Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 23. června 2014 vyhláškou školy.
Přehled o činnosti školy a více informací naleznete na našich webových stránkách
www.zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější přihlášky.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Josefa Kněžka – flétna
pondělí 3. března v 16:00 hod. –sál LDO
Soutěžní přehrávka žáků p. uč. Daniely
Bouškové a Petra Poslušného
úterý 4. března v 16:30 hod. – koncertní sál
ZUŠ
Klavírní koncert žáků p. uč. Kamily Šejnohové
úterý 4. března v 17:30 hod. – Hernychova
vila
„ Emile, Emile “ – premiéra dramatického
oboru
čtvrtek 6. března v 18:00 hod. – učebna LDO
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 10. března v 17:00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
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„ Cesta “ - premiéra dramatického oboru
úterý 11. března v 19:00 hod. – učebna LDO
Absolventský recitál žáků II. stupně
Zdislava Leschingerová – housle, Zděnek Jirásek – kytara
pátek 14. března v 18:00 hod. – koncertní sál
ZUŠ
Školní kolo soutěže smyčcových nástrojů
pondělí 17. března od 14:00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Jiřího Tomáška - kytara
čtvrtek 20. března v 17:00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
„ Zažehla vyhaslá, Tchýně “ - premiéra
dramatického oboru
pátek 21. března v 17:00 hod. – učebna LDO
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Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 24. března v 17:00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
Absolventský koncert žáků II. stupně
Valentína Boňková, Lenka Richterová, Veronika Horníčková, Veronika Koblížková –
klavír, Jáchym Kopecký – saxofon
čtvrtek 27. března v 18:00 hod. – koncertní
sál ZUŠ
Jarní koncert swingového orchestru
BLACK BAND
pátek 28. března v 19:30 hod. – Roškotovo
divadlo
Základní umělecká škola Jar.Kociana, Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz
e-mail: info@zusuo.cz

www.ustinadorlici.cz

KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – březen 2014
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271
Sobota 1. března
7:00 hodin
7:00 hodin
20:00 hodin
Neděle 2. března
15:00 hodin
19:30 hodin
Pondělí 3. března
9:00 hodin
10:00 hodin
16:00 hodin
19:30 hodin
Úterý 4. března
9:00 hodin
15:30 hodin
16:30 hodin
17:30 hodin
19:30 hodin
Středa 5. března
10:00 hodin
15:00 hodin
15:30 hodin
19:00 hodin
Čtvrtek 6. března
16:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
Pátek 7. března
15:00 hodin
16:00 hodin
17:00 hodin
19:30 hodin
Sobota 8. března
Neděle 9. března
17:00 hodin
Pondělí 10. března
10:00 hodin
17:00 hodin
Úterý 11. března
9:00 hodin
16:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
Středa 12. března
10:00 hodin
15:00 hodin
17:00 hodin
18:00 hodin
Čtvrtek 13. března
10:00 hodin
14:00 hodin
19:00 hodin
Pátek 14. března
14:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
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Hledání Stromoucha/pěší turistika
Modrá výstava /do 31.3.
Bigbítový večer

Český červený kříž
SportMusicClub

tel.: 465 649 591
tel.: 736 481 170

Za tichem/výstava/do 30.3.
Pohádky z mléčné dráhy
Krásno/film

Malá scéna
Malá scéna
Kino Máj

tel.: 608 180 002
tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047

B. Hrabal-vypravěč příběhů/výstava

městská knihovna ÚO

tel.: 737 205 226

Bazar ošacení
Recy věci ze starých triček/dílna
Třídní hudební besídka
Ostře sledované vlaky/divadlo

Český červený kříž
RC Srdíčko
ZUŠ Jar. Kociana
Roškotovo divadlo

tel.: 465 649 591
tel.: 604 313 249
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047

Kavárnička
Pohádky z hmyzí říše/pro děti
Soutěžní přehrávka žáků
Klavírní koncert žáků
Klub poslední naděje/film

MC Medvídek
městská knihovna ÚO
ZUŠ Jar. Kociana
ZUŠ/Hernychova vila
Kino Máj

tel.: 605 965 463
tel.: 737 205 226
tel.: 465 569 551
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047

Cyklická žena/přednáška
Vyrábíme srdíčka/dílna
Anička malířka a pohádky/pro děti
Mexikem v pohodě/beseda

MC Medvídek
Mc Medvídek
městská knihovna ÚO
Malá scéna

tel.: 605 965 463
tel.: 605 965 463
tel.: 737 205 226
tel.: 608 180 002

Velký dětský maškarní rej
„Emile,Emile“/premiéra/divadlo
Cizí oběd/film
Robocop/film

Kulturní dům
ZUŠ Jar. Kociana
Malá scéna
Kino Máj

tel.: 605 965 463
tel.: 465 569 551
tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047

Dekorace z ubrousků/dílna
Tradiční posezení s přáteli
Ústecká hitparáda/do 9.3.
Mezi námi-M.Horáček

Český červený kříž
školní družina ZS Kerhartice/o.s. Havlíček
Malá scéna
Roškotovo divadlo

tel.: 465 649 591

Bella a Sebastián/film

Kino Máj

tel.: 465 521 047

Recy věci ze starých triček II./dílna
Hudební besídka

RC Srdíčko
ZUŠ Jar. Kociana

tel.: 604 313 249
tel.: 465 569 551

Dětská scéna/do12.3.
Odborná přednáška SŠA
„Cesta“/premiéra/divadlo
Deník nymfomanky/film
Památkáři/film

Kulturní dům
aula SŠA ÚO
ZUŠ Jar. Kociana
Malá scéna
Kino Máj

tel.: 465 521 047

Vědomé těhotenství a porod/přednáška
Vpichovaný textil/dílna
Setkání s veřejností
100 let od založení legií/přednáška

MC Medvídek
MC Medvídek
Malá scéna
městská knihovna ÚO

tel.: 605 965 463
tel.: 605 965 463
tel.: 465 514 236
tel.: 722 475 132

Sexualita u dětí/přednáška
Drátkování/dílna
Viva Mexiko!/přednáška

RC Srdíčko
Český červený kříž
Roškotovo divadlo

tel.: 604 313 249
tel.: 465 649 591
tel.: 465 521 047

Plavání pro členy SK
Grand Prix architektů 2013/vernisáž
Absolventský recitál
Rock Station vol. 2/festival
Babovřesky/film

KPB ÚO
Galerie Pod radnicí
ZUŠ Jar. Kociana
Malá scéna
Kino Máj

tel.: 722 475 132
tel.: 725 078 375
tel.: 465 569 551
tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047
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tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047

tel.: 465 569 551
tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047
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Sobota 15. března
14:00 hodin
15:00 hodin
Neděle 16. března
19:30 hodin
Pondělí 17. března
10:00 hodin
14:00 hodin
Úterý 18. března
7:30 hodin
12:30 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
19:30 hodin
Středa 19. března
14:00 hodin
15:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
Čtvrtek 20. března
15:45 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
Pátek 21. března
16:00 hodin
17:00 hodin
19:30 hodin
Sobota 22. března
8:30 hodin
16:00 hodin
19:00 hodin
20:00 hodin
Neděle 23. března
15:00 hodin
Pondělí 24. března
9:00 hodin
9:00 hodin
10:00 hodin
17:00 hodin
Úterý 25. března
14:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
Středa 26. března
18:00 hodin
Čtvrtek 27. března
12:00 hodin
13:00 hodin
18:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
Pátek 28. března
14:00 hodin
19:00 hodin
19:00 hodin
19:30 hodin
Sobota 29. března
15:00 hodin
20:00 hodin
Neděle 30. března
19:30 hodin
Pondělí 31. března
10:00 hodin
20:00 hodin

Dětský maškarní karneval
Hrátky s čertem/pohádka

hostinec U Bobše Černovír
Roškotovo divadlo

tel.: 465 521 047

Philomena/film

Kino Máj

tel.: 465 521 047

Recy věci ze starých triček III/dílna
Školní kolo soutěže/smyčce

RC Srdíčko
ZUŠ Jar. Kociana

tel.: 604 313 249
tel.: 465 569 551

Výlet do Polska
Práce s batikou/dílna
Slavní architekti české secese
12 let v řetězech/film
Trio Consortio/koncert

Český červený kříž
jídelna Chráněného bydlení
Malá scéna
Kino Máj
ZUŠ Jar. Kociana

tel.: 775 112 998

Nový Občanský zákoník/přednáška
Trávové hlavičky/dílna
Setkání s podnikateli
Jaro bude!

jídelna CSP
MC Medvídek
Hernychova vila
městská knihovna ÚO

tel.: 777 736 562
tel.: 605 965 463
tel.: 465 514 236
tel.: 737 205 226

Růžové brýle/divadlo
Třídní hudební besídka
Kineziologie/přednáška
Následky lásky/film

ZO SPCCH
ZUŠ Jar. Kociana
Český červený kříž
Malá scéna

tel.: 737 378 815
tel.: 465 569 551
tel.: 465 649 591
tel.: 608 180002

První pomoc/přednáška
„Zažehla vyhaslá, Tchýně“/premiéra/divadlo
Kandidát/film

Český červený kříž
ZUŠ Jar. Kociana
Kino Máj

tel.: 465 649 591
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047

Orlická šachovnice/turnaj
Dětská diskotéka
Zdravotní vycházka/divadlo
Staré pecky a fláky

kulturní dům ÚO
RC Srdíčko
Malá scéna
Sokolovna Kerhartice

tel.: 604 313 249
tel.: 608 180 002

Velká oříšková loupež/film

Kino Máj

tel.: 465 521 047

Tradiční jarní bazar/do 27.3.
Bazar ošacení
Recy věci ze starých triček IV./dílna
Hudební besídka

MC Medvídek
Český červený kříž
RC Srdíčko
ZUŠ Jar. Kociana

tel.: 605 965 463
tel.: 465 649 591
tel.: 604 313 249
tel.: 465 569 551

Odpolední vycházka
A. Sitta-Kolumbie/přednáška
Heard the motion!/pantomima

Český červený kříž
městská knihovna ÚO
Malá scéna

tel.: 465 649 591
tel.: 737 205 226
tel.: 608 180 002

Vyhlášení nejlepších sportovců Pk

Roškotovo divadlo

Taneční maratón
Vycházka ke Třem mostům
Absolventský koncert
Koncert Evy Henychové
Blízko od sebe/film

tělocvična Speciální ZŠ
Senior klub
ZUŠ Jar. Kociana
Malá scéna
Kino Máj

tel.: 734 445 821
tel.: 734 188 853
tel.: 465 569 551
tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047

Plavání pro členy SK
Horní Dolpo/beseda
Večer s Andersenem pro nejmenší
Jarní koncert Black Band

KPB ÚO
Malá scéna
městská knihovna ÚO
Roškovoto divadlo

tel.: 722 475 132
tel.: 608 180 002
tel.: 737 205 226
tel.: 465 569 551

Společenský večer ČČK
Dobrodružství pana Peabodyho/film
Dobový ples 20.-30. léta

Kulturní dům ÚO
Kino Máj
SportMusicClub

tel.: 465 649 591
tel.: 465 521 047
tel.: 736 481 170

Ženitba aneb Gogol Na Stojáka

Roškotovo divadlo

tel.: 736 481 170

Recy věci ze starých triček V./dílna
Dámská jízda

RC Srdíčko
RC Srdíčko

tel.: 604 313 249
tel.: 604 313 249

tel.: 608 180 002
tel.: 465 521 047
tel.: 465 521 047

Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akci v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kethartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, H. a D.
Houžovec), můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

3/2014
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PŘÍPRAVNÉ KURZY NA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SZŠ
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na
Střední zdravotnickou školu, Ústí nad Orlicí,
Smetanova 838, a to z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů,
proběhnou 15. 3. 2014 a 22. 3. 2014 od 8:30 do
13:00 hodin v budově školy.
Náplň kurzů: seznámení žáků s typem úloh, se
strategiemi jejich řešení, vysvětlení zapisování
odpovědí, procvičování schopností vyčítání informací z textu.
Příprava bude zahájena při minimálním počtu
20 zájemců. Pro zájemce budou připraveny materiály k procvičování. Pokud bude dostatečný
zájem, je možné přípravu na přijímací zkoušky
rozšířit o další setkání. Přihlášku naleznete na
webových stránkách školy www.szsuo.cz. Můžete se přihlásit elektronicky na e-mailové adrese
szsuo@szsuo.cz, telefonicky na čísle 465 521 292,
728 596 346 (sekretariát) nebo mohou přihlášku
přinést osobně na sekretariát školy (paní Janě
Moravcové).
Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU SŠA
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí a společnost WAWE PROMOTION.cz
Vás zvou na přednášku pro širokou i odbornou veřejnost s tématy:
ZELENÁ ENERGIE – obnovitelné zdroje u nás i ve světě
ELEKTROMOBILITA – příležitost a trendy do roku 2050
EKOLOGICKÉ BUDOVY – inteligentní města
Přednáška se uskuteční v úterý 11. března od 16:00 hodin v aule SŠA
v areálu teoretické výuky na Dukle (Dukelská 313).
Přednáší PhDr. Jiří Vlk Ceo, místopředseda Asociace elektromobilního průmyslu,
účastník mezinárodních závodů elektromobilů Wawe Trophy
a Elektric marathon st.Petersburg-Tallin-Monte Carlo.
Prezentace elektrokol, elektroskúrtů a solárního systému.

SENIOR KLUB při CSP města Ústí nad Orlicí
Pátek 14. a 28. března – PLAVÁNÍ PRO ČLENY SENIOR KLUBU
od 14:00 – 15:30 hodin v krytém plaveckém bazénu ÚO spojené se
cvičením ve vodě, vstupné 50 Kč na průkazku Senior klubu, při zaplacení členského příspěvku na r. 2014
Středa 12. března – PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ – v rámci cyklu
Akademie volného času zveme naše členy do knihovny na přednášku pana Josefa Havla na téma „100 let od založení našich legií“. Začátek přednášky v 18:00 hod., vstup volný
Středa 19. března – přednáška NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK se
koná ve 14:00 hod. v jídelně Centra sociální péče, Na Pláni 1343, lektor Mgr. Petr Moucha. Dotazy lze zaslat předem, podrobná pozvánka viz dále. Vstup volný, přijďte v hojném počtu, náklady hradíme
z našeho rozpočtu
Čtvrtek 27. března – VYCHÁZKA KE „TŘEM MOSTŮM“ – sraz
účastníků ve 13:00 hodin u Sladkovny. V cíli vycházky malé posezení. Půjdete společně s paní Tomanovou a panem Hoškem. Dobrou
náladu a peníze s sebou!
PŘIPRAVUJEME
Relaxační pobyty se Senior klubem
Krkonoše – Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům
Termíny: 10. – 17.8. 2014
24. – 31.8. 2014
Ubytování a plná penze: cena 2 800 Kč
Janské Lázně – Modrokamenná bouda
Termín: 23. – 30.8. 2014, ubytování a plná penze: 2 800 Kč. Přihlášky pouze v kanceláři Senior klubu dne 18.3. a pak každé úterý
od 10:00 do 12:00 hod. Při přihlášení se bude platit záloha ve výši
1 000 Kč. Akci zajišťuje a bližší informace podá paní Šamšulová, tel.:
722 475 129
KONTAKTY NA SK: pí Šamšulová 722 475 129, pí Bílková
722 475 132, pí Tomanová 731 601 548, p. Hošek 734 188 853, pí
Dianová 722 475 131.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr
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Senior klub
Při CSP města Ústí nad Orlicí
pořádá dne 19.3.2014 (středa) od 14:00 hodin do 16:00 hodin
v jídelně Chráněného bydlení
(bývalý Penzion) na sídlišti Štěpnice přednášku

Senior a nový Občanský zákoník
Vstup volný pro všechny seniory města Ústí nad Orlicí – náklady
hradí Senior klub ze svého rozpočtu.
Přednáší lektor f. ASI.CZ – www.asi.cz - Mgr. Petr Moucha
Oblasti přednášky:
přehled základních změn OZ účinného od 1.1.2014
Senior při uzavírání smluv /obchod, internet), na co si dát pozor
Senior a předváděcí akce
Senior a podomní a pouliční prodej
Senior a úprava majetkových a rodinných vztahů (dědění, darování,
zabezpečení opatrování vl. osoby
různé
Z důvodu umožnění přípravy lektora na Vaše otázky Vás žádáme
o jejich zaslání předem buď e-mailem na adresu:espandrzuuo.cz
nebo na telefon: JUDr. Ešpandr 777 736 562 do 12.3.2014.
Očekáváme, že v maximální míře oceníte naši pomoc pro Vaši informovanost v této oblasti a na přednášku přijdete.
Současně upozorňujeme, že přednáška bude mít obecně – informační charakter a nemůže řešit Vaše soukromé problémy a přímo
konkrétní případy a nahrazovat advokátní poradnu. Prosím akceptujte to !
za Senior klub předseda JUDr. Ešpandr Zdeněk

POZVÁNKA DO CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE
Dne 18. března Vás srdečně zveme na „PRÁCI S BATIKOU“. Odpočinkově-pracovní odpoledne se bude konat v jídelně Chráněného
bydlení od 12:30 hod. S sebou si přineste tričko, halenku, polštářek,
kapesník, dečku. Vše další bude na místě k dispozici.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovnic Chráněného bydlení.
Jana Ešpandrová, ředitelka CSP
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Senior doprava ČČK je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup,
ke kadeřnici.... Senior dopravu ČČK lze
objednat v pracovní den před plánovanou
jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel.: 774
412 117. Senior doprava je provozována
každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod.
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840, nebo v Informačním centru
města. Senior doprava ČČK je provozována
za podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

Pravidelné akce – Společenské centrum
ČČK

Centrum pro život je vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum nejen pro seniory.
Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají
se v budově ČČK, Kopeckého 840
1. – 31. března – MODRÁ VÝSTAVA, výstava obrazů akademické malířky Bohuslavy
Vladykové je přístupná každý pracovní den
od 7:00 do 15:30 hod. ve Společenském centru ČČK, vstupné dobrovolné
7. března – DEKORACE Z UBROUSKŮ
– šikovné ručičky, výtvarná dílna od 15:00
hod. ve Společenském centru ČČK, vstupné
30 Kč + spotřebovaný materiál
13. března – DRÁTKOVÁNÍ -šikovné ručičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve Společenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
18. března – VÝLET DO POLSKA – Kudowa Zdroj, přihlásit se můžete na tel.: 775
112 998, 724 985 511, nebo každý pátek od
8:00 do 17:00 hod. na ČČK, kde se provádí
i úhrada za výlety (prosíme o úhradu výletu
před odjezdem – děkujeme). Odjezd v 7:30
hod. z autobusového nádraží, cena 110 Kč
člen ČČK, 140 Kč ostatní
20. března – KINEZIOLOGIE – přednáška
L. Franzové od 17:00 hod. ve Společenském
centru, vstupné dobrovolné
21. března – PRVNÍ POMOC – přednáška
M. Hodovala na téma novinky v první pomoci, od 16:00 hod. ve Společenském centru, vstupné dobrovolné
25.března – ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA po
okolí Ústí n.O., délka vycházky cca 2 hodiny,
sraz před budovou OS ČČK ve 14:00 hod.,
vedoucí akce Zd. Urbanová

Bližší informace o akcích Centra pro život
na www. cckuo.cz. Centrum pro život je zapojeno do programu Senzační senior – SENSEN. Změna programu vyhrazena.

Kavárnička – Centrum setkávání: každý pátek od
8:00 do 15:30 hod.
Masáže klasické, havajské, reflexní terapie
a Shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 775 112 998
Snoezelen – relaxační, multismyslová místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 112
998, vstupné 30 Kč/hodina/osoba

Kavárnička v Domově důchodců je otevřena každý den kromě pondělí od 13:00 do
16:00 hod.
NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS
Úklidové služby, hodinový manžel – bližší
info a objednání služby na tel.: 773 001 088
Bazar ošacení – zahrada ČČK, Kopeckého
840 – 3. března a 24. března od 9:00 do 12:00,
13:00 do 15:30 hodin
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK ČČK
29. března v Kulturním domě v ÚO, hudba –
Betl band Vysoké Mýto, tombola, předtančení. Vstupné 100 Kč, vstupenky v prodeji na
OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, na Informačním centru města, nebo přes www.cckuo.cz
PŘIPRAVUJEME – LETNÍ TÁBORY ČČK
3.8. – 13.8. 2014 – 10 dní v obci Jívka, vhodné i pro děti s onemocněním enuresis nokturna (noční pomočování)
3.8. – 10.8. 2014 – 7 dní v obcí Jívka
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 7. – 11.7. 2014
PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA:
18. – 29.8. 2014
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK ÚO, Kopeckého 840,
tel.: 775 112 998,
nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu,
www.cckuo.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
Pardubického kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována
těmito způsoby:
Internetovou učebnou, kde zdravotně postižené osoby a seniory bezplatně naučíme
základní obsluhu na osobním počítači a vyhledávat si potřebné informace na internetu.
Služba je poskytována každý všední den od
8:00 do 16:00 Služba je poskytována bezplatně.
Kurz Základy znakového jazyka – zdravotně postižené osoby a senioři zde mají
možnost naučit se základy znakového jazyka. Kurz probíhá každé pondělí od 15:00 do
16:00 v internetové učebně. Kurz je zdarma!!
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Doprovody k lékaři a na zájmové aktivy –
v případě potřeby nás kontaktujte a my Vás
v případě potřeby doprovodíme k lékaři,
úřady. Služba je určena pro zdravotně postižené osoby a seniory. Služba je bezplatná.
OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám se
zdravotním postižením a seniorům, které
potřebují pomoc při zvládání každodenních
situací. Služba je poskytována osobám od 1
roku věku včetně starších seniorů nad 80 let
se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, nemoci nebo věku.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůz-

10

SETKÁNÍ členů RO ROSKA
Ústí nad Orlicí
V sobotu 18.1.2014 RO ROSKA Ústí nad
Orlicí uspořádala pro své členy, pacienty
s onemocněním roztroušenou sklerózou,
jednodenní setkání.
V úvodu setkání informovalo vedení organizace o proběhlých akcích uplynulého
roku 2013 a jejich vyúčtování a předložilo plán připravovaných akcí na rok 2014.
Přáním a drobným dárkem byli odměněni
Ti, kteří letos oslaví významná životní jubilea. Současně zde proběhla i volba nového výboru organizace.
Stěžejní byla přednáška MUDr. Dany
Horákové z Neurologické kliniky VFN
v Praze, která je odborným garantem RO
Roska UO. Informovala o nejnovějších
dostupných možnostech léčby a nových
přístupech v léčbě RS, nutnosti dodržování režimových opatření – dostatek spánku
a odpočinku, racionální strava, pohybová
aktivita a cvičení, udržování duševní svěžesti a společenských kontaktů. Zdůraznila nezbytnost posilování obranyschopnosti
vůči infekcím a předcházení civilizačním
nemocem.
V krátkosti také představila unikátní projekt ReMus – celostátní registr pacientů
s RS, který od jara r.2013 sbírá data pacientů s dg RS. Na závěr zodpověděla konkrétní dotazy.
Setkání se zúčastnil také milý host, předseda Unie Roska, p. Karel Hrkal. Přítomné
informoval o připravovaných celorepublikových akcích na letošní rok a během diskuse odpovídal na konkrétní dotazy.
Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a přispělo nejen k získání potřebných
nových informací, ale také k přátelským
posezením a vzájemné výměně poznatků
a zkušeností.
Bližší informace o činnosti a aktivitách RO
ROSKA Ústí nad Orlicí najdete na
www.roskauo.cz nebo na tel.739 140 442.
Hana Pauková
nějšími dotazy a problémy, které vznikly
v důsledku jejich nepříznivé sociální nebo
zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou.
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za
výhodnou cenu.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM k dispozici máme mechanický
vozík, chodítka, dětské berle, speciálně upravené kolo a pojízdnou polstrovanou sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká
budova Rieter, 3. podlaží), ÚO,
tel.: 465 525 324
web: www.czp-pk.cz
Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí,
tel.: 775 693 985,
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracovník,
tel.: 775 693 983,
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

www.ustinadorlici.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI,
ZO Ústí nad Orlicí
Zveme Vás na zájezd do VČD Pardubice
na divadelní představení v podání Divadla
Ungelt Praha RŮŽOVÉ BRÝLE ve čtvrtek 20. března. Hrají: H. Maciuchová, Z.
Bydžovská a další. Cena pro člena SPCCH
je 300 Kč, pro nečlena 320 Kč.
Odjezd: Hylváty ČSAO v 15:45 hod., Dukla v 15:50 hod., Tvardkova v 16:00 hod.,
nádraží ČSAD v 16:05 hod. Zájemci se
mohou přihlásit vždy v úterý od 11:00 do
12:00 hod. ve Sladkovně, nebo telefonicky
na 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO
SPCCH

Sportovci SK Človíček přivezli ze Zimní speciální olympiády v Krkonoších mnoho medailí.
I když sněhu bylo málo, a tak jsme běhali bez lyží, a takto jsme se umístili:

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

Koncem měsíce ledna nás navštívily studentky z OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň. Náš stacionář již několik let spolupracuje s Domovem mládeže v Chocni. Střídavě se navštěvujeme,
účastníme se společných akcí, výletů po okolí, např. návštěva Labyrintu v Brandýse nad Orlicí,
soutěžní odpoledne v parku Peliny.
V lednu proběhlo další společné setkání, účastnily se i nové studentky, které se rády seznámily
s prostory našeho domečku. Velkou radost nám děvčata udělala dárky látkovými zvířátky
a modelínou. Na oplátku jsme jim darovali hliněná srdíčka k blížícímu se Valentýnu.

1.-2.3. – MUDr. M. Teplý, Javornického 198,
V. Mýto, tel.: 465 485 155
8. – 9.3. – MUDr. M. Vávrová,
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
15. – 16.3. – MUDr. L. Zapletalová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 126
22. – 23.3. – MUDr. H. Zemánková, F.V.
Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 555
29. – 30.3. – MUDr. L. Židek,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324

M. Mareš - 1. místo běh 800 m ve své kategorii,
M. Bartošová - 2. místo běh 800 m ve své kategorii,
J. Čermáková - 2. místo běh 800 m ve své kategorii,
M. Hamřík - 4. místo běh 800 m ve své kategorii,
P. Tejkl - 2. místo běh 400 m ve své kategorii,
N. Harapátová - 5. místo běh 400 m ve své kategorii.
Také naši sportovci běželi „Biatlon“ a výborně zabodovali:
M. Hamřík - 2. místo ve své kategorii, i když běhal 2 trestná kolečka,
M. Mareš - 4. místo ve své kategorii bez trestného kolečka.
Ve štafetě 4 x 800 m jsme vybojovali bronzovou medaili. Naše trenérky R. Vašková a H. Zastoupilová z umístění měly velkou radost a sportovci si zasloužili oslavu na diskotéce.

V únoru se chystáme na ples do Svitav, kde se budeme prezentovat předtančením. Studentky
SZŠ v Ústí nad Orlicí se k nám chystají na Masopustní rej.
Hana Zastoupilová, vedoucí přímé péče

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: během této doby začátky programů cca 9:30 – 10:00
hod., pobytné 30Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí
PO: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA pro dospělé
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANGLIČTINA pro děti,
kontakt: Mgr. J. Marková, 777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřebovaného materiálu):
PO 3.3. od 10:00 hod. – RECY VĚCI ZE STARÝCH TRIČEK I.
PO 10.3. od 10:00 hod. – RECY VĚCI ZE STARÝCH TRIČEK II.
PO 17.3. od 10:00 hod. – RECY VĚCI ZE STARÝCH TRIČEK III.
PO 24.3. od 10:00 hod. – RECY VĚCI ZE STARÝCH TRIČEK IV.
PO 31.3. od 10:00 hod. – RECY VĚCI ZE STARÝCH TRIČEK V.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. patro):
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT - pro mládež, kontakt: J. Procházka, 601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou, kontakt: Bc. D. Dostrašil,
603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE
ÚT 4.3. od 17:00 hod. – SETKÁNÍ DRC, herna RC
ČT 13.3. od 10:00 hod. – CO S PROBOUZEJÍCÍ SE SEXUALITOU U DĚTÍ, interaktivní
přednáška Mgr. E. Ruckého, sál RC
SO 22.3. od 16:00 hod. – DĚTSKÁ DISKOTÉKA, sál RC, vstupné 30 Kč/dítě
PO 31.3. od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA, herna RC
KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, tel.: 604 313 249, 603 976 036,
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí
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MATEŘSKÉ CENTRUM
MEDVÍDEK
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI od 4měsíců do cca 2let pro předem přihlášené
pondělí 3., 10., 17., 24.,
31. března
4-5měs. 8:15hod., 5-8.
měs. nelezoucí 8:45hod., 8-12měs. lezoucí
9:00hod., 13-18měs. chodící 9:45hod.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení
fyzioterapeutky Veroniky Hofmanové.
Hlaste se prosím předem a pro bližší info
volejte 602 673 382.
KAVÁRNIČKA: úterý 4. března od
9:00hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky
k chodu centra? Můžete něco naučit ostatní maminky? Přijďte se s námi podělit.
CYKLICKÁ ŽENA: středa 5. března od
10:00hod.
Jak ženy ovlivňuje menstruační cyklus
a kterými fázemi při něm procházíme. Povídání s Mirkou Petrovou.
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka
a dárečky: středa 5. března od 15:00hod.
Zúčastněte se charitativní akce a přijďte
s námi vyrábět dárečky pro maminky nedonošených dětí.

www.ustinadorlici.cz

VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ: čtvrtek 6. března od 16:00hod., Kulturní dům
v Ústí nad Orlicí
Maškarní ples s písničkami, tancem a zábavou pro celou rodinu na téma Cirkus a zvířátka v cirkuse.
Celým programem provází Divadlo Štafličky. Vstupné 50,- / dítě, 20,- /doprovod
VĚDOMÉ TĚHOTENSTVÍ A POROD:
středa 12. března od 10:00hod.
S Pavlínou Marešovou si budeme povídat
o vědomém početí, těhotenství, vyšetření v těhotenství, komunikaci s miminkem
a o přípravě k porodu.
VPICHOVANÝ TEXTIL: středa 12. března
od 15:00hod.
Pomocí kousků látek se naučíme vytvářet
dekorace na různé události.
TRÁVOVÉ HLAVIČKY: středa 19. března
od 15:00hod.
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Vyrobíme si hlavičky, postavičky, zvířátka
z pilin a silonových punčoch.
TRADIČNÍ JARNÍ BAZAR - pondělí 24.
března – čtvrtek 27. března
v budově římsko-katolického farního úřadu
v Kostelní ulici
(z kapacitních důvodů nebudeme brát do
prodeje zimní věci)
Pondělí 24.3. 9:00 – 17:00hod. - příjem věcí
do prodeje
Úterý 25.3. 8:30 – 17:00hod. - prodej věcí
Středa 26.3. 8:30 – 15:00hod. - prodej věcí
Čtvrtek 27.3. 14:00 – 17:00hod. - výdej neprodaných věcí
!!! POZOR !!! V době konání bazaru 24. –
27.3. je MC OTEVŘENO, zavřeno pouze ve
středu 26.3. odpoledne.
(Další důležité informace viz.
www.medvidekuo.cz nebo samostatný leták)
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PROVOZNÍ DOBA:
PO od 8:00 do 12:00 hod - Cvičení s Veronikou pro předem přihlášené
ÚT od 9:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka –
volná herna bez programu
ST od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček –
přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00 do 18:00 hod - Předškolkáček –
výtvarná dílna pro rodiče + herna
ČT od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček –
malovánky + herna
Kontakt: Katka Fišarová 605/965463,
Míla Crhonková 605/774569,
medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu
doma, Iveco - Irisbus

www.ustinadorlici.cz

DĚTSKÝ KLUB FIALKA

VÝUKA ANGLIČTINY

Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, dlouhodobé, pravidelné i nepravidelné hlídání dětí,
Nástup možný kdykoli
během roku po předchozí telefonické či osobní domluvě (den předem). Najdete nás
v ul. Polská 1308, v bývalém Domě služeb „Na Louži“ (dříve
kadeřnictví). Náš klub férově podporuje Konzum. Další info
najdete na webových stránkách www.fialka-uo.cz
Kontakt: M. Crhonková, tel.: 732 681 858, 605 774 569,
e-mail:fialkauo@seznam.cz

Od března 2014 nabízíme v prostorách dětského klubu Fialka kurzy angličtiny pro děti od 2,5 let. Děti se seznamují s angličtinou formou her, písniček,
příběhů, konverzace. Kurzy se konají každé úterý od 10:15 do 11:00 hod.
Více informací na www.holmes-english.cz, tel.: 737 744 975

KLUBCENTRUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ
3D DIGITÁLNÍ KINO – BŘEZEN 2014
Neděle 2. března v 19:30 hodin
KRÁSNO
Režijní debut herce Ondřeje Sokola je kriminální komedií. Vstupné: 100,-Kč
Úterý 4. března v 19:30 hodin
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
* Film natočený podle skutečných událostí
je o naději a neskutečné energii, která dokáže člověka udržet při životě. Nominace na
Oscara v šesti kategoriích. Titulky. Vstupné:
100,-Kč
Čtvrtek 6. března v 19:30 hodin
ROBOCOP
Remake kultovní klasiky 80. let. Alex Murphy
je milující manžel a otec, který pracuje jako
policista a dosahuje vynikajících výsledků
v boji s kriminalitou a korupcí v Detroitu.
Až do chvíle, kdy utrpí rozsáhlé zranění.
Robotické technologie mu zachrání život
a experimentem získá i spoustu neuvěřitelných schopností pro boj se zločinci. Titulky.
Vstupné: 100,-Kč
Neděle 9. března v 17:00 hodin
BELLA A SEBASTIÁN
Příběh chlapce a jeho psa, který milují už
čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných kulisách savojských Alp. Česká verze.
Vstupné: 100,-Kč
Úterý 11. března v 19:30 hodin
PAMÁTKÁŘI
Působivý a velmi netradiční válečný film,
který bez patosu, zato s kouzlem, nadhledem a humorem líčí příběh mužů, kteří byli
ochotni zemřít pro umění. Jejich úkolem
bylo najít, zachránit a vrátit evropské umělecké poklady, které naloupili nacisté v jimi
obsazených zemích. Titulky. Vstupné: 110,Kč
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DĚTSKÝ KARNEVAL V ČERNOVÍRU
MS ČČK Černovír vás zve na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 15. března ve 14:00 hodin v místním hostinci
„U BOBŠE“.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, odměny, kolo štěstí. K tanci hraje
„DISKO p. VAŇOUS“.

Pátek 14. března v 19:30 hodin
BABOVŘESKY 2
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života v současné vesnici, která
s nadhledem a komediální nadsázkou sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. Vstupné: 120,-Kč
Neděle 16. března v 19:30 hodin
PHILOMENA
Silný příběh o hledání ztraceného syna inspirovaný skutečnými událostmi získal 4 nominace na Oscara. V hlavní roli Judi Dench.
Titulky. Vstupné: 110,-Kč
Úterý 18. března v 19:30 hodin
12 LET V ŘETĚZECH
* Životopisné drama oceněné Zlatým glóbusem a s 9 nominacemi na Oscara. Strhující příběh o muži, který se zničehonic ocitl
spoutaný v řetězech jako otrok. Ze dne na
den přišel o všechno a zůstal mu jen boj
o přežití a víra ve svobodu. Titulky. Vstupné:
90,-Kč
Pátek 21. března v 19:30 hodin
KANDIDÁT
Česko-Slovenský film je cynickou analýzou
společnosti, která se nechá manipulovat bohatými a mocnými. Ti, kteří tahají za nitky,
vytvářejí svět, ve kterém mizí hranice mezi
pravdou a iluzí či dobrem a zlem. Vstupné:
100,-Kč
Neděle 23. března v 15:00 hodin
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ3D
Animovaný film. Veverčák Surly a jeho krysí
kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima
se nezadržitelně blíží a oni přemýšlejí, kde
ve městě nashromáždí zásoby. Česká verze.
Vstupné: 120,-Kč
Čtvrtek 27. března v 19:30 hodin
BLÍZKO OD SEBE
* Skvěle herecky obsazené rodinné drama
z jednoho domu na americkém Středozápadě je přepisem úspěšné divadelní hry oceněné Pulitzerovou cenou. Meryl Streep a Julia
Roberts byly za své výkony nominovány na
Oscara. Titulky. Vstupné: 100,-Kč
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Sobota 29. března v 15:00 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO
A SHERMANA3D
Hrdina tohoto animáku pan Peabody není
vlastně žádný pán, ale geniální psí vynálezce,
zkrátka nejúžasnější pes všech dob. Má adoptovaného malého zvědavého kluka Shermana (což je člověk) a vynalezl stroj času.
Sherman, pan Peabody a dívka Penny cestují
do minulosti a setkávají se s těmi největšími
postavami lidských dějin. Česká verze.
Vstupné: 140,-Kč
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat opakovaně.
Rezervace a prodej vstupenek on-line na
www.klubcentrum.cz možný od 1. března
Prodej: Informační centrum MěÚ,
tel.: 465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před začátkem představení – tel. 736 503 566
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047,
465 525 245, info@klubcentrum.cz

NABÍDKA POŘADŮ
BŘEZEN 2014
Pondělí 3. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
B. Hrabal, I. Krobot: OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY, Městské divadlo Mladá Boleslav
Dramatizace novely, kterou proslavil oskarový film J. Menzela. Hrají: M. Ruml, P. Halíček, I. Nováčková, M. Majkusová…, divadelní předplatné, vstupné 340 Kč
Pátek 7. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Michal Horáček – MEZI NÁMI, představení
je hudebním recitálem čerpajícím z projektu
Český kalendář a ze spolupráce Dr. Horáčka
se skladatelem P. Hapkou, vstupné 270 Kč
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11. – 12. března
9:00 hodin – Kulturní dům
DĚTSKÁ SCÉNA 2014 – Oblastní přehlídka dětských recitátorů
Čtvrtek 13. března
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
VIVA MEXIKO! – cestopisná přednáška
s foto a videoprojekcí Kateřiny Motani z Prahy. Ke vstupence zdarma časopis Příroda
a losování o ceny, vstupné 100 Kč
Sobota 15. března
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
HRÁTKY S ČERTEM, pohádka pro děti
v podání DS Jiří Poděbrady, vstupné 50 Kč
Úterý 18. března
19:30 hodin – ZUŠ Jar. Kociana
TRIO CONSORTIO - Edita Randová –
mezzosoprán, Radovan Šandera – housle,

Miroslav Laštovka – trubka,
Josef Prokop – klavír
Na programu jsou skladby A. Vivaldiho, G.F.
Händela, J. Haydna, A. Dvořáka a další, koncertní předplatné, vstupné 140 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Od 1. března bude zprovozněn vstupenkový
rezervační on-line prodejní systém. Prodejní
místa: Informační centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271, v pracovní době KLUBCENTRUM v Ústí n.O., Lochmanova 1400,
tel.: 465 521047, v pracovní době Roškotovo
divadlo – kino Máj, Husova 1062 – pouze při
akcích KC, Kulturní dům, Smetanova 510 –
pouze při akcích KC
Pro více informací a kompletní nabídku
pořadů navštivte naše www stránky, KLUBCENTRUM v Ústí n.O., tel.: 465 521 047,
465 525 245, info@klubcentrum.cz, www.
klubcentrum.cz

OMLUVA
V únorovém vydání ÚL nebyla chybou redakce zveřejněna Nabídka pořadů Klubcentra.
Tímto se vedení Klubcentra i čtenářům Ústeckých listů omlouváme.

Z MĚSTSKÉHO MUZEA
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás zve do svých expozic na
dvě výstavy otevřené už v únoru. V první nazvané NA DVOU
KOLECH se mezi 20 historickými bicykly z Prvního českého
muzea cyklistiky dozvíte do 23. března 2014
podrobnosti o vzniku ústeckého cyklistického spolku. Na druhé výstavě určené převážně ženám si návštěvnice mohou vybrat,
V ČEM NA PLES chodily ony samy nebo jejich maminky či babičky. Tato výstava potrvá
až do dubna.
Zároveň touto cestou prosíme všechny,
kteří mají doma dokumenty mapující období první světové války, aby byli muzeu nápomocni při přípravě výstavy NA FRONTĚ
A V ZÁZEMÍ, která bude otevřena v podzimních měsících. Rádi bychom zmapovali
co nejvíce materiálu z našeho regionu, který se váže jak k životu vojáků, kteří odsud
odešli na frontu, tak i civilnímu obyvatelstvu, které ve městě zůstalo. Uvítáme korespondenci, fotografie Vašich předků, textilie
a předměty, které s touto dobou souvisí. Žá-

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ
Ústí nad Orlicí
Do neděle 2. března je v Galerii pod radnicí otevřena výstava JUBILANTI KPU.
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, kde bude v pátek 14. března vernisáží zahájena výstava
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2013.
Výstavu si návštěvníci budou moci prohlédnout do 6. dubna.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hod.,
sobota a neděle 14-17 hod.
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dáme Vás tímto o kontaktování
historika Bc. Zdeňka Skalického
(skalicky@muzeum-uo.cz nebo
na tel. 464 649 555, případně
465 523 653), a to nejpozději do
poloviny června 2014. Věříme, že
i Vy uvítáte prezentaci Vašich příspěvků na
výše uvedené výstavě.
Pro jednu z posledních výstav v tomto roce,
nazvanou SAMETOVÁ 25, shromažďuje
předměty, fotografie a dokumenty produkční muzea Mgr. Petra Zeidlerová, ( zeidlerova@muzeum-uo.cz, tel. 464 649 555, případně 465 523 653). Připomeňme si tento
mezník i za Vašeho přispění. Vítány jsou
dobové transparenty, hesla, oblečení, tiskoviny i Vaše osobní vzpomínky. Ač se to nezdá, uběhlo už čtvrt století. Formujte svými
postřehy a zachovaným materiálem rodící se
výstavu, která s tímto časovým obdobím seznámí i další generace.
Za Vaši přízeň děkuje a na setkání se za
všechny muzejníky těší
Jarmila Süsserová , ředitelka Městského
muzea v Ústí nad Orlicí

KLUBCENTRUM v Ústí nad
Orlicí PŘIPRAVUJE TANEČNÍ
KURZY PRO MLÁDEŽ
Kurzy budou probíhat v Kulturním
domě v Ústí nad Orlicí pod vedením
Zdeňka HEJZLARA a Petry NOVOTNÉ.
Zahájení v neděli 14. září 2014. Bližší
informace o cenách a termínu zahájení
prodeje budou zveřejněny
na www.klubcentrum.cz a na plakátech.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Úterý 4. března od
15:30 hod. – POHÁDKY Z HMYZÍ ŘÍŠE,
akce pro děti podle knížek O. Sekory
Středa
5.
března
od 15:30 hod. – ANIČKA MALÍŘKA
A DVĚ KLUBÍČKA POHÁDEK, akce
pro děti podle knížek E. Petišky
Středa 12. března od 18:00 hod. – „100
LET OD ZALOŽENÍ NAŠICH LEGIÍ“,
přednáška J. Havla z cyklu Akademie volného času
Středa 19. března od 18:00 hod. – JARO
BUDE!, přijďte pookřát nad šálkem čaje
a vdechnout atmosféru přicházejícího jara
ve společnosti povídek s jarní tématikou
Úterý 25. března od 18:00 hod. – ADRIAN SITTA – KOLUMBIE, přednáška
o cestě touto barevnou zemí, zasvěcený
výklad, projekce fotografií
Pátek 28. března od 19:00 hod. – VEČER
S ANDERSENEM pro nejmenší, večerní akce pro nejmenší děti, bez přespání
v knihovně, nutné vyplnit v knihovně přihlášku
Pátek 4. dubna – NOC S ANDERSENEM,
tradiční akce spojená s nočním přespáním
v knihovně, nutné vyplnit v knihovně přihlášku
Od 3. března bude během provozní
doby knihovny (po-pá 9-18 hod., so 9-11
hod.) otevřena výstava
BOHUMIL HRABAL – VYPRAVĚČ
PŘÍBĚHŮ

PROGRAM MALÉ SCÉNY – BŘEZEN 2014
2. – 30. 3. ZA TICHEM
Výstava obrazů Petry Schwarzerové. Přijměte pozvání do nejtišších
zátiší, do lidských obydlí, pozvání
ke stolům, i když už domácí možná právě dosnídali. Anebo na stranu druhou, do prostorů a krajin, kam lidská noha dosud nevkročila a kam je možné
zavítat jen díky pozvání malíře, jeho štětců
a palety.
2. 3. POHÁDKY Z MLÉČNÉ DRÁHY
DS Tramtárie Olomouc zavede malé diváky
až do dalekého vesmíru, kde se hlavní hrdina, druhý český kosmonaut Milan, setkává se
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dvěma mimo-zemskými bytostmi.
Veselá sci-fi pohádka pro nejmenší, při které se budou hvězdy a planety za břicho popadat! Vhodné
pro děti od tří let, v 15 hod., vstupné děti 45 Kč / dospělí 55 Kč
5. 3. MEXIKEM V POHODĚ
Mexikem bez cestovky nás provedou manželé Junkovi, v 19 hod., vstupné 45 Kč /studenti
30 Kč
6. 3. CIZÍ OBĚD - Indie, Francie, Německo
/ 2013
Úsměvný snímek, který se zamýšlí nad životem v Bombaji, láskou a stereotypem všední-
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ho života. Strhující tempo, perfektní scénář,
skvělá kamera a herecké výkony, v 19 hod.,
vstupné 70 Kč / 50 Kč členové FK/ /40 Kč
studenti
7. – 9. 3. ÚSTECKÁ HITPARÁDA
Zpívá vám to, hraje a ladí vám to? Ukažte to
ostatním, nebojte se a přijďte vystoupit do
Malé scény.
Začátek 7. 3. v 17 hod. Můžeme se prohrát
a prozpívat celým víkendem!
11. 3. DENÍK NYMFOMANKY – Španělsko, 2008
Valérie je mladá, krásná, vzdělaná a inteligentní. A především má ráda sex, víc než
cokoli jiného. Až tak, že je na něm závislá
a nemůže bez něj vydržet ani den. Bez ohledu na to, jak lákavě to může znít, stejně jako
každá jiná závislost i nymfomanie jí ze života
může udělat peklo, v 19 hod., vstupné 60 Kč
/ členové FK 45Kč
14. 3. ROCK STATION Vol. 2
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ festiválků ROCK
STATION v ústecké Malé scéně už v březnu! Přijďte poslouchat a klidně i tančit s PPS
Ústí n. O. (elektroakustický revival bigbítek), HAK Band Nowa Ruda - Polsko (rock
& blues), Těžká doba Ústí n. O. (good-old-school-rock revival), v 19 hod., vstupné 80
Kč
18. 3. SLAVNÍ ARCHITEKTI ČESKÉ SECESE
Seznámíte se s řadou skvělých umělců z řad
architektů období secese, kteří u nás pracovali a stali se nesmrtelnými v podání Marie
Novákové, V 19 hod., vstupné 50,- Kč / studenti 30 Kč
20. 3. NÁSLEDKY LÁSKY - Itálie / 2004
Rafinovaná filmová kombinace žánrového
vyprávění s působivou analýzou osamělého

člověka – vizuálně strhující snímek se skvělým elektronickým soundtrackem. Režie
Paolo Sorrentino, v 19 hod., vstupné 90 Kč /
členové FK 70 Kč
22. 3. ZDRAVOTNÍ VYCHÁZKA
Láska za zdmi psychiatrické léčebny. Hra
o fobiích, nenaplněných tužbách, paranoie
a vlastních představách. Divadelní hru uvede
divadlo Exil Pardubice, v 19 hod., vstupné 60
Kč / studenti 40 Kč
25. 3. HEAR THE MOTION!
Nová vlna současné pantomimy! Pásmo
krátkých příběhů probouzející vaši fantazii,
u kterého se budete smát i plakat. Zjistíte,
že příběhy beze slov dokážou sdělit víc než
sáhodlouhé texty nebo řečené projevy. Představení tak boří hranice nejen mezi národnostmi, jazyky a věkovými skupinami, ale
i mezi naší fantazií a realitou jedenadvacátého století. Hraje soubor Mime Prague, v 19
hod., vstupné 70 Kč / studenti 50 Kč
27. 3. KONCERT EVY HENYCHOVÉ
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě,
ale především charismatickou osobností,
která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života, v 19 hod.,
vstupné 60 Kč
28. 3. HORNÍ DOLPO – utajená země Himaláje
Vyprávění a fotografie Pavly Bičíkové
z 20denního přechodu (čundru) jedné z nejizolovanějších oblastí Himálaje. Uslyšíte příběh o vysokých horách, o budhistické kultuře a o úžasných lidech, kteří jsou přímými
potomky Tibeťanů.
v 19 hod., vstupné 50 Kč / studenti 40 Kč

HLEDÁNÍ STROMOUCHA – 14. ročník
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice U Skoby Vás srdečně zvou v sobotu 1. března na 14. ročník turistického pochodu HLEDÁNÍ STROMOUCHA.
Start je v Pivnici U Skoby od 7:00 – 10:00 hod., trasy 10 km, 15 km, 25 km, 35 km a 50 km
a trasa Na Skobu a zpět odkudkoliv do Ústí n.O. a zpět. Připraveny jsou tradiční perníčky,
účastenské listy, turistické vizitky, tešit se můžete na krásnou přírodu a pohodovou atmosféru.
Další info: pochody.lansperk@seznam.cz, www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vaši účast!!

KAM ZA SPORTEM V BŘEZNU
Sobota 8. března
Sokol Živanice – TJ Jiskra ÚO A, fotbal, od
14:30 hod., venku
Sobota 15. března
TJ Jiskra ÚO A – FK Žel. Brod, fotbal, od
14:30 hod., doma
Sobota 22. března
Sokol Jablonec n.N. – TJ Jiskra ÚO A, fotbal, od 15:00 hod., venku
44. ročník turnaje mládeže do 15 let v šachu
„Orlická šachovnice“, začátek v 8:30 hod.
v Kulturním domě ÚO
Středa 26. března
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců
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a kolektivů Pardubického kraje, od 18:00
hod. v Roškotově divadle
Sobota 29. března
TJ Jiskra ÚO U 19 – SK Holice U 19, fotbal,
od 12:00 hod., doma
TJ Jiskra ÚO A – FK Pěnčín Turnov, fotbal
od 15:00 hod., doma
Neděle 30. března
TJ Jiskra ÚO U 15 – FC Hlinsko U 15, fotbal, od 11:30 hod., doma
TJ Jiskra ÚO U 13 – FC Hlinsko U 13, fotbal, od 13:15 hod., doma
TJ Jiskra ÚO B – Sokol Kamenná Horka,
fotbal, od 15:00 hod., doma
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POZVÁNKY ústeckého
SportMusicClubu
Sobota 1. března od 20:00 hodin – bigbítový večer – poslechnout si můžete END
+ DWĚ DÁVKY + DJ Musa
*** *** *** ***
Přijďte si zatančit v prvorepublikovém stylu a pobavit se s přáteli v dobovém oblečení
DOBOVÝ PLES 20. – 30. léta
29. března ve 20:00 hodin
Hraje kapela Saxtet UnO
Těšit se můžete na welcome drink, krásné dámy v boa a síťovaných punčoškách,
elegantní muže v kloboucích, vestičkách
a psích dečkách. Součástí programu bude
i výuka tanců jako je twist, swing, letkis…
Ples se bude konat ve SportMusicClubu,
vstupné je 120 Kč a talíř chuťovek na společný raut. Vstupenky je možno zakoupit
v restauraci SportMusicClubu, kapacita
míst je omezená, oblečení samozřejmě dobové. Více info na tel..736 481 170.
*** *** *** ***
Neděle 30. března - 19:30 hodin –
Roškotovo divadlo
….čas pro klasiku: ŽENITBA
aneb GOGOL NA STOJÁKA
Hvězdy pořadu Na Stojáka v ruské divadelní klasice, jak si ji představit nedokážete. L. Pavlásek, E. Kočičková, L. Vychodilová, J. Tučková, L. Tuček, K. Hynek, P.
Vydra, R. Němec. Režie Peter Serge Butko.
Předprodej vstupenek: SportMusicClub,
cena vstupenky 280 Kč,
info na tel.: 736 481 170

IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH již posedmé…
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy.
Pro velký zájem pořádáme taktéž BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU,
FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR a další novinky:
- Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
- V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin
- 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.inlineusti.cz či
tel.č.: 602 245 393 - Markéta Strnadová Skalická. Těšíme se na Vás!
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CVIČENÍ PILATES
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání
svalových disbalancí, prevenci a nápravu bolesti zad.
Cvičíme na Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), každé
pondělí 18:30 – 19:30 hod., vstup 40 Kč. Bližší info Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

POWERJÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ
Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Gymnázium UO
(boční vchod), každý čtvrtek 18:30 - 19:30 hod. DDM každé pondělí 18:00-19:00. Cena 50 Kč. Víkendové akce
pro začátečníky, pokročilé, kombinace s pilates či bosu.
Bližší info o termínech hodin a kurzů: Markéta Skalická,
tel.: 602 245 393

KURZY PILATES
Nové INDIVIDUÁLNÍ SKUPINOVÉ KURZY PILATES dle
termínů 2x týdně pondělí a čtvrtek od 17:05 v tělocvičně
Gymnázia UO. Info a přihlášky:
pavlinadvoranova@gmail.com, tel.: 732 552 850

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Neděle 2.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL II. liga (družstva)
Úterý 4.3. . 19:00 – 22:30 hodin
ÚSTECKÁ 1. liga (družstva)
Středa 5.3. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK(jednotlivci)
Středa 5.3. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. liga (družstva)
Čtvrtek 6.3. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Neděle 9.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL I. liga (družstva)
Úterý 11.3. – 19:00 – 22:30 hodin
ORSO 3. liga (družstva)
Středa 12.3. – 19:00 – 22:30 hodin
KAJA UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 13.3. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Neděle 16.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL II. liga (družstva)
Úterý 18.3. – 19:00 – 22:30 hodin
HENRY GRIL 5. liga (družstva)
Středa 19.3. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 19.3. – 19:00 – 22:30 hodin
FORTELL 6. liga (družstva)
Čtvrtek 20.3. – 18:00 – 22:30 hodin
SENIORSKÁ LIGA ČBA (družstva)
Neděle 23.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL I. liga (družstva)
Pondělí 24.3. – 16:30 – 22:30 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Úterý 25.3. – 18:00 – 22:30 hodin
PŘEBORY LETOHRADU (jednotlivci)
Středa 26.3. – 18:30 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Čtvrtek 27.3. – 19:00 – 22:30 hodin
ESAB(jednotlivci)
Neděle 30.3. – 9:45 – 14:00 hodin
1.liga ČBA skupina C (družstva)
Neděle 30.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL II. liga (družstva)
Tel. rezervace: 465 529 477 – 9,
e-mail: radava@radava.cz, www.radava.cz
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• 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr. Milan Pošepný, pořádáme • LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 7.-11. července (téma: SCOOBY DOO)
• LETNÍ SPORTOVNĚ-JAZYKOVÝ TÁBOR 16.-22. srpna (téma: SPACE ADVENTURES). Na fotky z minulého roku se můžete podívat na našich webových stránkách www.1.jazykovauo.cz mobil: 724 064 370
• Pronajmeme prostory v budově Smetanova 607 Ústí nad Orlicí k podnikání, případně po rekonstrukci k bydlení (dvě místnosti + chodba a WC). Budova je vytápěna, nová plastová okna, samostatný elektroměr. Cena dohodou.
Informace na telefonu: 725 646 061 nebo 606 373 647
• Veterinární ordinace MVDr. Pirkl, Stříhání, koupání a trimování psů. Stříhání, koupání, rozčesávání koček.
Adresa: Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí (pod divadlem). Tel.: 602 431 141, 728 014 076
• SALON TYRKYS - MANIKÚRA a PEDIKÚRA. Romana Šimková proti Roškotovu divadlu.
V březnu nabízím trend současnosti LÁZEŇSKOU PEDIKÚRU. Velmi vhodné i pro muže. Tel.: 732 819 977
• Mladá architektka koupí starší rodinný dům k rekonstrukci. Tel.: 734 313 232
• Pojeďte s námi na zájezdy:
do MAĎARSKÝCH termálů - Mosonmagyaróvár a Gyor s ubytováním v Bratislavě,
termín 14.4.-13.4.2014 cena Kč 1 490,- odjezd z ÚO, ČT
ITÁLIE - San Benedeto del Tronto rezidence Collina autokarem z ÚO česká polopenze,
termín: 27.6.-6.7.2014 cena Kč 5 990,-/osoba i děti
CHORVATSKO - Baška Voda, Tučepi, Makarska, Gradac - ubytování v apartmánech 100m od moře,
doprava autokarem z ÚO,ČT, termín: 26.6.-6.7.2014 /8 nocí/ cena Kč 5 900,-/osoba dítě do 12 let Kč 5 600,Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 234, tel.465 527 696 mobil: 606 748 616,
e-mail:mankova@ckm-tour.cz , www.ckm-tour.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. LEDNA – 15. ÚNORA 2014
ZAČAL 4. ROČNÍK AKADEMIE
VOLNÉHO ČASU

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

MUZEUM LÁKÁ NA VÝSTAVU
KOL A PLESOVOU MÓDU

Ve středu 15. ledna byl v Městské knihovně
v Ústí nad Orlicí zahájen 4. ročník projektu
nazvaného Akademie volného času. První
přednáška v rámci projektu byla věnovaná
východočeské středověké šlechtě. Na dané
téma pohovořil, před téměř stovkou diváků,
historik František Musil.
Čtvrtý ročník Akademie volného času, který pořádá Městská knihovna ve spolupráci
se Senior klubem, se skládá z 8 vzdělávacích
přednášek zaměřených na historii Ústí nad
Orlicí, slavné rodáky, osobnosti a tradice regionu. Cílem projektu je nabídnout smysluplné využití volného času seniorům a dalším
zájemcům o místní historii.

Ve středu 22. ledna se konal Den otevřených
dveří ZŠ Bratří Čapků. Návštěvníci školy, kterých bylo ke 4 stovkám, měli možnost nejen
nahlédnout do výuky, ale také navštívit veškeré učebny včetně odborných, jejichž většina je rekonstruovaná. Ve škole jsou vybaveny
fyzikální, zeměpisná, multimediální a další
speciální učebny. Školu navštívil také starosta města Petr Hájek společně s místostarostou Zdeňkem Ešpandrem. Vedení města
si, za doprovodu ředitelky Jany Langerové,
prohlédlo prostory školy a vyzkoušelo si na
vlastní kůži některé novinky v jednotlivých
učebnách. Nově je ve škole vybudován relaxační koutek a modernizací prochází učebna
chemie a chemická laboratoř.

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zahájilo
vernisáží ve čtvrtek 6. února dvě zbrusu nové
výstavy. První zahájená výstava nazvaná „Na
dvou kolech...“, která obsadila celé přízemí
Hernychovy vily, je věnována 120. výročí
založení 1. Klubu cyklistů v Ústí nad Orlicí
a prolíná se zde s dvacítkou exponátů zapůjčených z Prvního českého muzea cyklistiky
v Nových Hradech. Úplně první Klub cyklistů byl v našem městě založen v roce 1894
a řadil se k nejstarším v republice. O historii
cyklistiky nejen v našem městě se na výstavě
dozvíte mnoho zajímavých informací.
Druhá neméně zajímavá výstava je nazvaná „V čem na ples?“ a návštěvníkům nabízí
módní inspirace z období od druhé světové
války až po současnost. Každé časové období, ve kterém byl zhotoven určitý model,
je charakterizováno materiálem, střihem,
i technologií zpracování. Celkem 4 desítky
vystavených modelů pochází z Ústí nad Orlicí a okolí, tedy z regionu s tradicí textilní
výroby.

RIETER PŘISPĚL NA NADAČNÍ
FOND ORLICKOÚSTECKÉ
NEMOCNICE
Finanční dar ve výši 100 tisíc korun předal
v pondělí 20. ledna generální ředitel společnosti Rieter CZ Jan Lustyk řediteli Orlickoústecké nemocnice Jiřímu Řezníčkovi u příležitosti dvacetiletého výročí působení firmy
RIETER CZ pod švýcarským koncernem
Rieter. Finanční dar podpoří Nadační fond
S námi je tu lépe! Konkrétně projekt modernizace interního oddělení, v rámci kterého
se budou pořizovat moderní polohovatelná
lůžka s kvalitními matracemi proti proleženinám, zábrany proti pádům, multifunkční
stolky s výklopnou plochou a další vybavení za necelé dva miliony korun. Slavnostního předání symbolického šeku se zúčastnil
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Roman Línek, starosta města Petr
Hájek a zástupci Nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice.

GEOMETRIA RERUM ANIMA
EST V MALÉ SCÉNĚ
Zajímavá výstava maleb a objektů s geometrickými náměty autora Štěpána Málka byla
v Malé scéna zahájena v neděli 2. února. Sochař, pedagog a hudebník Štěpán Málek žije
v Hradci Králové a zabývá se tvorbou soch,
objektů a instalací jakož i kresbou a malbou,
vše komponované za pomoci geometrických
útvarů. Z obrazů vyzařuje přirozenost a jednoduchost a přesto také tajemství bez jasně
čitelné informace.

POD RADNICÍ VYSTAVUJÍ
JUBILANTI KPÚ
Letošní první výstava Klubu přátel umění
Ústí nad Orlicí byla vernisáží zahájena v pátek 7. února v Galerii pod radnicí. Vystavuje
zde celkem 6 členů Klubu přítel umění, kteří
v letošním roce slaví významná životní jubilea. Konkrétně to jsou František Musil, Ervín
Kukuczka, Mojmír Jendek, Ludmila Hrodková, Jiřina Macháčková a Jana Martincová.
K vidění byla nejen díla výtvarná, ale také literární.
Více na www.ustinadorlici.cz
Text a foto Lukáš Prokeš
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