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Burza práce pro osoby 
se zdravotním postižením

ÚP ČR Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - 
oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 
pořádá v pátek 18.3.2016 od 9:30 do 12:30 
hod. druhý ročník Burzy práce pro osoby se 
zdravotním postižením. Burza se koná na 
adrese ul. 17. listopadu 1394 v prostorách 
velkého sálu (přízemí) Kontaktního pracovi-
ště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí.

Kompostéry – vyzvednutí 
Ti, kteří se v roce 2015 závazně přihlásili 
k bezplatnému poskytnutí domácího kom-
postéru a nevyzvedli si jej v prosincových 
a lednových termínech, máte poslední mož-
nost si jej vyzvednout u nákladové rampy 
v prostoru bývalého areálu Perla v Lochma-
nově ulici ve středu 30. 3. 2016 od 12.00 do 
17.00 hodin.

Hledání Stromoucha
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivni-
ce U Skoby Vás srdečně zvou na 16. ročník 
turistického pochodu Hledání Stromoucha, 
který se uskuteční v sobotu 5. března.
Start je od 7 do 10 hod. v Pivnici U Skoby, 
Ústí n.O. Trasy: 10 km, 15 km, 25 km, 35 km, 
50 km a Na Skobu a zpět: odkudkoli do ÚO 
a zpět. 
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Rozpočet města na rok 2016
Vážení spoluobčané, únorové zastupitelstvo 
schválilo rozpočet města na rok 2016. Naše 
město bude v letošním roce hospodařit 
s více jak 248 mil. Kč, přičemž očekávané pří-
jmy představují necelých 241 mil. Kč, rozpo-
čet je tedy navržen jako schodkový. Schodek 
ve výši 7,1 mil. Kč je kryt přebytkem z loň-
ského roku, který činil 11,5 mil. Kč.

Součástí rozpočtu je schválení stavebních 
investic, oprav a nových projektů. Mezi 
zásadní investiční akce patří dokončení 
rekonstrukce ulice T. G. Masaryka včetně 
nové fontány a městského mobiliáře. Do-
končena bude také obnova ulice S. K. Neu-
manna, chodníků kolem Finančního úřadu 
a ul. V Příkopě. V druhé polovině roku bude 
zahájena celková rekonstrukce ulice Čs. Ar-
mády, jejíž součástí je také výměna hlavního 
vodovodního řadu. Na jaře bude opraven 
povrch komunikace na Andrlův chlum a díky 
tomu se do Ústí vrátí tradiční závody do vr-
chu. Historie tohoto závodu sahá až do roku 
1970, ale z důvodu špatného technického 
stavu vozovky se poslední závody uskuteč-
nily před pěti lety. V roce 2014 investoval 
do modernizace silnice Pardubický kraj 
a na sklonku loňského roku padla poslední 
překážka, kterou byly nedořešené majetko-
právní vztahy komunikace od místa zvané-
ho „U loučení“ až k samotné chatě Hvězda. 

Tato část komunikace se nachází na katastru 
města Ústí nad Orlicí a v úseku od „Zabi-
tého“ na katastru obce Řetová. V prosinci 
schválilo zastupitelstvo úplatný převod ko-
munikace z majetku obce do majetku města. 
Cena byla stanovena znaleckým posudkem 
na pět set tisíc korun. Převod se s přestávka-
mi vyjednával téměř patnáct let, ale teprve 
nyní došlo k dohodě, která mohla být měs-
tem i obcí akceptována. 

Dlouho očekávaná investice bude zahájena 
v Knapovci. Jedná se o výstavbu Komunit-
ního centra, tedy víceúčelového sálu, který 
v této městské části dlouhodobě chybí. Pů-
vodní objekt byl v havarijním stavu a díky 
tomu několik let nevyužíván. Vloni došlo 
k jeho demolici a na uvolněném prostoru 
bude postavena nová budova. Nemalé in-
vestice budou směřovat do školských zaří-
zení. Konkrétně do školky U skřítka Jasánka 
v Hylvátech, MŠ Klubíčko, MŠ Černovír a do 
ZŠ Komenského. V rozpočtu města je také 
pamatováno na běžnou opravu chodníků, 
obnovu městského mobiliáře a kulturních 
památek. Rozpočtem je určen téměř 1 mil. 
Kč na rozšíření městského kamerového sys-
tému. Konkrétně se bude jednat o pasáž 
Katastrálního úřadu, podchod pod komuni-
kací I/14 a nový prostor před vlakovým ná-
dražím. 

Samostatnou kapitolou je projektová pří-
prava, která souvisí zejména s podáním žá-
dostí o dotace z programu Evropské unie. 
Stěžejní je samozřejmě revitalizace Perly, 
dále připravujeme přemístění Stacionáře, 
zateplení MŠ Na Výsluní, zpřístupnění parku 
za kostelem, rekonstrukci hasičské zbrojnice 
SDH Hylváty, přístavbu školky Pod Lesem 
a nový most v ul. Třebovské. Další projek-
ty směřují do obnovy komunikací v ul. B. 
Němcové, Nová, Polní, Příčná, Mazánkova 
a Družstevní.

Součástí návrhu rozpočtu jsou grantové vý-
daje do oblasti školství, sportu a sociálních 
věcí. Oproti loňskému roku dochází k navý-
šení grantových prostředků určených pro 
rozvoj a údržbu sportovišť, ale jinak se sys-
tém podpory nemění. Rozpočet města neza-
pomíná na obnovu stávající a výsadbu nové 
veřejné zeleně. V rámci přípravy se zpraco-
vává návrh revitalizace parku v Hylvátech. 

Vážení spoluobčané, s rozpočtem se můžete 
podrobně seznámit na webových stránkách 
města a o jeho plnění budete průběžně in-
formováni. 

Petr Hájek
starosta města
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Nominace na Ceny města  
Ústí nad Orlicí 

Jako každým rokem bude i letos naše měs-
to udílet ocenění Cena města Ústí nad Or-
licí a ocenění Počin roku 2015. Cena měs-
ta je udělována zastupitelstvem města za 
dlouhodobý přínos oceněné osobnosti pro 
město, za celoživotní dílo apod. Ocenění za 
Počin roku uděluje rada města za činnost 
nebo dílo, které významně obohatily někte-
rou z oblastí veřejného života a přispěly tak 
k posílení dobrého jména města Ústí nad 
Orlicí v uplynulém roce.
Návrhy pro udělení některé z cen mohou 
předkládat občané, organizace, instituce, 
společnosti, spolky a sdružení, školy a další 
subjekty. Ocenit lze jednotlivce, dvojici nebo 
kolektiv. 
Písemný návrh lze podat do 15. března 
2016 na připraveném formuláři osobně na 
podatelně města Ústí nad Orlicí nebo na 
odboru školství, kultury, sportu, cestovní-
ho ruchu a propagace města Ústí nad Or-
licí. Návrh lze rovněž zaslat poštou na ad-
resu Městského úřadu Ústí nad Orlicí nebo 
elektronickou poštou na mikyska@muuo.
cz nebo podatelna@muuo.cz. 
Ocenění budou předána na slavnostním 
společensko-kulturním večeru za přítom-
nosti veřejnosti v průběhu letošního roku. 
Bližší informace, formulář pro podání návr-
hu a statut pro udělení cen města jsou k dis-
pozici v informačním centru města v prosto-
rách radnice a na www.ustinadorlici.cz.

Informace z majetkoprávního 
odboru

Záměr pronájmu nebytových prostor
Majetkoprávní odbor informuje veřejnost 
o zveřejněném záměru pronájmu nebyto-
vých prostor v domě čp. 470, ulice Smetano-
va v Ústí nad Orlicí, za účelem provozování 
sportovně-relaxačních činností. Jedná se 
o nebytové prostory v 1. NP hotelu Poprad 
- vpravo od hlavního vchodu - prostory bý-
valé internetové herny. 
S podmínkami a způsobem podání nabídky 
se mohou zájemci seznámit na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. 

Mgr. P. Šťovíček 
vedoucí majetkoprávního odboru

Záměr prodeje

Majetkoprávní odbor informuje veřejnost 
o zveřejněném záměru prodeje budovy čp. 
85 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí (bývalá 
budova základní školy). S podmínkami a způ-
sobem podání nabídky se mohou zájemci 
seznámit na úřední desce Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí.

Mgr. P. Šťovíček 
vedoucí majetkoprávního odboru

Kompostéry

Poslední termín pro vyzvednutí v prvním 
kole – březen 2016!

Vážení spoluobčané, kdo jste se v roce 2015 
závazně přihlásili k bezplatnému poskyt-
nutí domácího kompostéru a nevyzvedli si 
jej v prosincových a lednových termínech, 
máte poslední možnost si jej na základě 
smlouvy o výpůjčce a následném darování 
vyzvednout u nákladové rampy v prostoru 
bývalého areálu Perla v Lochmanově ulici - 
naproti poště (vysouvací nákladová vrata, 
nad nimi cedule „Vjezd hosté expedice“) 
ve středu 30. 3. 2016 od 12.00 do 17.00 hod.
Protože se již vytváří pořadník zájemců pro 
druhé kolo, nevyzvednuté kompostéry po 
datu 30. 3. 2016, nabídneme dalším zájem-
cům (v dubnu)! 
S brožurkou jak kompostovat, návody jak 
kompostér postavit a konceptem smlouvy 
se můžete seznámit na stránkách města Ústí 
nad Orlicí www.ustinadorlici.cz (napravo za 
textem KOMPOSTÉRY).

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí městského úřadu 

Ústí nad Orlicí, 
Jiří Preclík

místostarosta města Ústí nad Orlicí 
a gestor životního prostředí

Červená na semaforech 
zachraňuje životy

Od prosince 2015 mají složky Integrované-
ho záchranného systému (IZS) možnost při 
výjezdu k zásahům vzdáleně nastavit čer-
venou na semaforech v Ústí nad Orlicí. Tato 
novinka přispívá k bezpečnosti všech účast-
níků provozu, k plynulému průjezdu vozidel 
IZS a k dřívější pomoci na potřebném místě. 
Jako první začali tuto výhodu využívat hasiči 
(HZS Ústí nad Orlicí).
„O možnosti zavedení červené vlny jsme byli 
jako správci světelné signalizace (semaforů) 
požádáni Hasičským záchranným sborem 
Pardubického kraje, který již tyto funkciona-
lity užívá v jiných městech s kladným ohla-
sem. První jednání o zavedení červené se 
uskutečnily počátkem roku 2015. Po schvá-
lení Městem Ústí nad Orlicí bylo v závěru 
roku realizováno doplnění stávající techno-
logie o červenou vlnu.“ uvedl Martin Pirkl 
jednatel společnosti TEPVOS.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K SLEVOVÉMU SYSTÉMU PYTLO
VÉHO SBĚRU PLASTU PAPÍRU A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ!

Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste proje-
vili zájem o slevový systém pytlového sběru 
a registraci pro vstup do Sběrného dvora 
v Ústí nad Orlicí. Ke dni psaní tohoto člán-
ku, si již 2030 poplatníků vyzvedlo městskou 
kartu a většina z nich se zaevidovala do sys-
tému slevy. Po prvním svozu 5. 1. 2016, se 
oproti lednu 2015 zvýšila váha vybraných 
pytlů s papírem o 71% a o 10% se vybralo 
více plastu! DĚKUJEME! 

Kontrolu načtených pytlů si můžete prová-
dět ve webové databázi, kterou najdete za 
bílou ikonou s nápisem „Kontrola odevzda-
ných pytlů ZDE“ nahoře v pravém sloupci 
na stránce www.ustinadorlici.cz. S rekla-
mací chybně načtených pytlů se prosím ob-
racejte na tel. číslo 465 514 263 (p. Velínská)

Trasu svozu evidujeme pomocí GPS, ale ne-
váhejte, nás jako doposud o nedostatcích 

informovat. Při svozu jsme, také narazili na 
technický problém, že někteří z Vás vynesli 
pytle před nemovitost až po tom, co svozo-
vá firma EKOLA České Libchavy, s.r.o. trasou 
již projela. Proto prosíme, UMÍSTĚTE SVÉ 
PYTLE VIDITELNĚ PŘED DŮM NEJPOZ-
DĚJI DO 6:00 V DEN SVOZU. Bohužel díky 
nepředvídatelnému množství a rozloze svo-
zové oblasti, nejsme schopni stanovit ani 
přibližné časy zastávek v jednotlivých uli-
cích. Připomínáme, že pytle je možné také 
umístit do připravených kontejnerů ve Sběr-
ném dvoře kdykoli, kde pak budou při nej-
bližším svozu načteny a odvezeny.

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí 

městského úřadu Ústí nad Orlicí, 
Jiří Preclík

místostarosta města Ústí nad Orlicí 
a gestor životního prostředí
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Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí slaví 25. výročí svého trvání 

Dne 2. ledna 2016 uplynulo 25 let od vzni-
ku Stavebního bytového družstva Ústí nad 
Orlicí. Při tak významném výročí, jakým je 
uplynulých 25 let existence SBD 
v jeho trvalé prosperitě, je jistě dobře udě-
lat malé historické poohlédnutí se za uply-
nulým obdobím. V období od jeho vzniku do 

počátku roku 1998, tedy sedm let, stál v čele 
SBD předseda družstva pan Zdeněk Hurych. 
Od počátku roku 1998 předsedu družstva, 
po dobu pěti let, vykonával pan Alois Bou-
ma. Od počátku roku 2003 do konce roku 
2013, tedy deset let, v čele družstva, jako 
jeho předseda, působil Ing. Stanislav Dídek. 
V dobré prosperitě nyní vede SBD předseda 
představenstva a ředitel družstva pan Pavel 
Čada.
Po celou dobu, tohoto uplynulého čtvrt-
století SBD velmi úspěšně ve prospěch 
svých členů a dalších klientů provádí správu 
a údržbu domů a bytů. Rovněž zabezpečuje 
správu domů pro Společenství vlastníků jed-

notek a v řadě z nich také vykonává funkci 
statutárního orgánu, tzn. předsedu spole-
čenství. Ve prospěch svých klientů provádí 
i realitní činnost. Po celou dobu své exis-
tence SBD dobře hospodaří a odpovědně 
zabezpečuje všechny povinnosti vyplývající 
z platné legislativy.
Na závěr této stručné informace nezbývá 
než poděkovat všem jeho obětavým čle-
nům, kteří se na jakékoliv úrovni o dosavad-
ní dobré jméno SBD svým dílem zasloužili 
a našemu družstvu popřát mnoho úspěchů 
do jeho budoucí činnosti.

Pavel Čada
ředitel družstva

„Průtah městem Ústí nad Orlicí je frekven-
tovanou silnicí s hustou dopravou, a proto 
hlavním cílem „červené vlny“ je projet měs-
tem rychleji a především bezpečněji. Věří-
me, že celý systém pomůže nejen rychlejší-
mu průjezdu HZS, ale také záchraně lidských 
životů. Rychlá a včasná pomoc v krizových 
situacích, které nás v životě potkávají, je ve-
lice důležitá a často rozhodují pouhé minu-
ty. Celý systém je v testovacím provozu pro 
optimální nastavení. Hasiči mají za sebou již 
několik ostrých výjezdů s využitím tohoto 
systému a první zkušenosti jsou lepší, než 
se očekávalo.“ sdělil Roman Studený ředitel 
HZS územního obvodu Ústí nad Orlicí.

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

Příspěvky zastupitelů města

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí

ŘEHÁČEK: Kolonizuje Ústí Řetovou?

Smějete se? Nesmějte se. Opravdu to tak vy-
padá. Jinak se dá totiž jen velmi těžce pocho-
pit, proč si současné vedení našeho města 
prosadilo absurdní koupi cizí silnice ležící na 
území obce Řetová. Městská pokladna tak 
přišla o 500 650 Kč. 

Jedná se o komunikaci k chatě Hvězda na 
Andrlově chlumu, kterou vlastnila obec Ře-
tová. Každá obec v naší zemi totiž na svém 

území vlastní určitou síť komunikací, o níž je 
povinna se ve veřejném zájmu starat. Obce 
to stojí sice velké peníze, ale je to logická po-
vinnost, protože jde o komunikace na jejich 
území. Je důležité zdůraznit, že se obce o ko-
munikace nestarají pouze ve prospěch svých 
občanů, ale ve prospěch kohokoliv, kdo tyto 
komunikace využívá. Řetová měla tedy až 
doposud povinnost starat se o komunikaci 
k chatě Hvězda a to mimo jiné i ve prospěch 
občanů Ústí nad Orlicí.

Vedení našeho města se i přesto nepochopi-
telně rozhodlo, že si za půl milionu z městské 
kasy koupí cizí silnici na cizím území a dobro-
volně se o ní bude starat za ústecké peníze. 

Vedení Ústí tak doslova vyhazuje městské 
peníze za plnění cizích povinností. 

Obci Řetová skládám upřímný a hluboký 
obdiv. Dokázat se zbavit své povinnosti na 
úkor okresního města je jistě obdivuhodné. 
Dokázat svoji povinnost tomuto městu ale 
dokonce prodat za 500 650 Kč, je naprosto 
dechberoucí. Jako Oušťákovi mi bohužel ne-
zbývá než si přát, aby i naše město jednou 
vedli tak schopní hospodáři jako ti dnešní 
z Řetové.

Autor je zastupitel za ČSSD
rehacek@muuo.cz

(redakčně neupraveno)
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Z našich škol

Lednový paprsek z Výsluní

Začátek nového roku jsme zahájili vánočním 
vzpomínáním, sdělováním zážitků a vyprá-
věním o dárečcích, které jsme našli pod vá-
nočním stromečkem.
6. ledna jsme měli vzácnou návštěvu - z da-
lekých zemí za námi přišli Tři králové a potě-
šili nás malým sladkým dárečkem.
 V pěveckém sboru Větrníček jsme se s ver-
vou pustili do nácviku nových písniček, kte-
ré bychom rádi zazpívali na tradiční ústecké 
akci „Město v pohybu“. Zpívání nás moc těší 
a věříme, že Vás opět potěšíme.
Pokračujeme i s otužováním - naše školka 
má totiž jako jediná ve městě a okolí saunu 
přímo v budově školy, takže každá třída ji 1x 
týdně využívá. Zlepšujeme tím nejen svou 
fyzickou, ale i psychickou kondici a pobyt 
v sauně si užíváme.
V pondělí 25. ledna jsme se vypravili do 
Roškotova divadla na představení „O Bodří-
kovi“. Hlavním hrdinou byl pejsek, kterého 
ošklivý pán vyhnal z domu a on si během 
svého putování našel kamarády, se kterými 
se mu dobře žilo.
A to je zatím vše, těšíme se na Vás příští mě-
síc, jistě bude opět co vyprávět.

Váš Výsluňáček

Základní škola Komenského

Karnevalový rej
Než se žáci prvních tříd rozutekli vstříc jar-
ním prázdninám, užili si poslední vyučovací 
den s pohádkovými a filmovými postavami. 
Téměř šedesát dětí tančilo, soutěžilo a užilo 
si karnevalovou atmosféru v tělocvičně naší 
školy. Starší spolužáci se přišli podívat na 
přehlídku všech masek a pomohli s výběrem 
těch nejlepších. Konkurence byla jako každý 
rok velká a nápaditost a šikovnost některých 
rodičů nedocenitelná. Všem děkujeme za 
podporu a čas, který přípravě věnovali. 

Mgr. Martina Vinzensová

Geomag na 1. stupni
Na přelomu měsíců února a března opět na-
vštívila 1. stupeň naší školy paní Balvínová 
se stavebnicí Geomag. Stejně jako v před-
chozích letech měli žáci možnost si z této 
magnetické stavebnice postavit různé ob-
razce a stavby. Stavěli buď podle obrázků již 
hotových staveb, nebo zapojili svou vlastní 
fantazii. Vznikly domy, hrady, ti šikovnější se 
dokonce ve skupinkách pustili do Eiffelovy 
věže.

Mgr. Michaela Kuklová

Spaní ve škole!
Z noci na 28. ledna se uskutečnila akce Spaní 
ve škole, kterou si naplánovala a zorganizo-
vala třída 9. B. Programem akce byla scho-
vávaná po škole, diskotéka a film. K večeři 
si někdo objednal pizzu, jiní uvařili párky 
a další si dali jídlo àla „co dům dal“. Večer 
jsme si všichni užili. Ráno jsme se probudili 
lehce unaveni a v sedm hodin nás rozhlasem 
přivítala paní zástupkyně. Ke snídani jsme 
většinou měli to, co nám zbylo z večeře. Dě-
kujeme pí. uč. Vavřínové a Hůlkové, že nám 
pomohly akci uskutečnit.

Za třídu 9. B Přemysl Fabiánek

Základní škola Kerhartice

Závěr prvního pololetí
Poslední den prvního pololetí proběhl na 
naší základní škole ve znamení hodnocení.
Na začátku druhé vyučovací hodiny se žáci 
všech ročníků sešli a společně s vyučujícími 
hodnotili, co vše se od září ve škole událo. 
Poté následovalo slavnostní představení 
a ocenění nejlepších žáků z jednotlivých 
ročníků - žáků se samými jedničkami. Kromě 
pochval za výborný prospěch byli ale napo-
menuti i ti žáci, kteří se během prvního polo-
letí dopustili určitých kázeňských přestupků 
a zároveň poučeni, aby se jejich chování více 
neopakovalo.
V tradičním duchu pak probíhalo vyhláše-
ní sběru PET lahví. Za pouhých 5 měsíců se 
na naší škole nasbíralo celkem 23 000 kusů 
plastových lahví, přičemž nejlepší sběračka 
jich donesla na 7 000! Všichni žáci zapojeni 
do sběrové soutěže byli odměněni hodnot-
nými cenami. 
Po společně strávených chvílích se všichni 
žáci vrátili do svých tříd a po krátké přestáv-
ce došlo k očekávanému rozdání pololetní-
ho vysvědčení. 
Ještě před obědem se patnáct žáků třetího 
ročníku vypravilo do Domu pokojného stá-
ří Kryštof v Kerharticích, kde se zúčastnili 
besedy na téma „Vysvědčení dříve a dnes“. 
Byla to v pořadí již druhá akce, kdy se děti 
naší školy vydaly potěšit babičky a dědečky 
a popovídat si s nimi. V tomto případě se 
žáci zaměřili na ukázku svých vysvědčení 
a zjišťování, jaké předměty se dříve ve škole 
učily, jak se předměty v průběhu let měnily 
a také, jak se hodnotilo dříve a dnes. Někte-
ří důchodci připravili staré učebnice, kte-
ré dětem s radostí ukazovali. Některé děti 
obdivovaly staré písničky, jiné množinový 
systém počítání a pro všechny to byly pěkně 
strávené chvíle plné zábavy a poučení.

Mgr. Lucie Šiklová

Loupežnický zápis  
v ZŠ Kerhartice

V úterý 26. ledna se v naší škole konal zápis 
žáků do první třídy. Na budoucí prvňáčky če-
kalo setkání s loupežníky, kteří hledali nové 
členy do své loupežnické bandy a rozhodli se 
malé uchazeče náležitě prozkoušet. 
Na stanovištích děti plnily různé zábavné, 
vědomostní a pohybové úkoly. Pomáhaly 
popleteným loupežníkům poznávat barvy, 
tvary, čísla i písmenka, rovnaly a poznávaly 
obrázky, krásné loupežnici donesly kouzel-
nou květinu, a dokonce pomáhaly i nepo-
řádnému loupežníkovi s oblékáním.
Za splnění úkolů získávaly děti klíče. Komu 
se podařilo získat pět klíčů, směl se vydat 
tajným tunelem do loupežnického doupěte, 
kde na malé odvážlivce čekaly dvě loupež-
nice s posledním úkolem – najít a odemk-
nout truhlu s pokladem. Každý si pak mohl 
z pokladu vzít tři zlaťáky a na památku získal 
figurku loupežníka. 
Všechny děti se velmi snažily a záludné lou-
pežnické úkoly plnily, jak nejlépe svedly. Už 
se těšíme, na září, kdy malé loupežníčky při-
vítáme v lavicích 1. třídy v Kerharticích.

Mgr. Monika Ehrenbergerová

Velikonoce pod lesem

Mateřská škola Pod Lesem zve 15.3.2016 od 
15.00 hodin na tradiční akci „Velikonoce pod 
lesem“. Můžete se těšit na malování vajíček, 
pletení pomlázky a další velikonoční tvoření. 
Uvítáme i nové zájemce o školku, kteří si ji 
mohou prohlédnout a zeptat se na vše po-
třebné.

Kolektiv MŠ Pod Lesem

Základní škola Bratří Čapků 

Den otevřených dveří a zápisy do prvních 
tříd 
Opět po roce, 20. ledna 2016, se dveře „Čap-
kárny“ otevřely dokořán. A opravdu to stálo 
za to. Naši školu si letos přišel prohlédnout 
rekordní počet návštěvníků. Byli jimi větši-
nou bývalí žáci, ale také rodiče budoucích 
prvňáčků. pokračování na str. 5
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Doprovázeni průvodci z řad našich žáků se 
mohli procházet, zkoumat, bavit se a užívat 
si až do večerních hodin. Nikdo snad nemi-
nul školní betlém, u něhož se na několik dní 
zabydlela živá zvířátka zapůjčená ze Střední 
školy zemědělské a veterinární v Lanškrou-
ně. Bohatý program mnozí zakončili ve škol-
ní jídelně, kde se konala velká ochutnávka 
obědů a zdravých svačinek.
Spokojenost rodičů budoucích prvňáčků se 
projevila o týden později v hojném počtu 
zapsaných dětí. Právě pro ně každoročně 
připravují jejich budoucí učitelky akci „Škola 
nanečisto“, díky níž budou děti pokračovat 
v poznávání školy po celé jaro. 

Jana Urbanová

Lyžařské výcviky sedmých tříd
V 1. a 2. lednovém týdnu jsme se vydali do 
Říček v Orlických horách, kde žáci absol-
vovali lyžařský výcvik. Ubytovaní jsme byli 
v penzionu Polesí. V obou kurzech byly děti 
rozděleny do tří družstev, ve kterých se učily 
lyžovat nebo se zdokonalovaly ve svých ly-
žařských dovednostech. Lyžovaly na modré 
a červené sjezdovce a na kopec se dostá-
valy na sedačkové lanovce. Dne 7.1. a poté 
14.1. proběhly na modré sjezdovce závody 
ve slalomu. Kromě lyžování si žáci vyslechli 
několik přednášek a po večerech se bavili při 
společenských hrách.

Jan Jetmar

pokračování ze str. 4
Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n.O.

Od září do prosince chodili žáci, ubytovaní 
na Internátu školy, plavat s Centrem zdra-
votně postižených Pardubického kraje do 
KPB v Ústí n.O. 
Sportovní oddíl UNO zde pronajímá dvě pla-
vecké dráhy a umožnil 10 dětem plavání pod 
dohledem plaveckého instruktora. Dne 7.12. 
měly závody na 50m, ze kterých bylo vybrá-
no šest dětí na plavecké závody pro men-
tálně a fyzicky handicapované do Trutnova 
– Vánoční kapřík, které se konaly 16.12.
Z 12 závodů jsme přivezli celkem 19 medailí: 
M. Petráňová ( 2×1.místo, 2×2.místo, 1×3.
místo), J. Holub (5×1.místo, 1×2.místo), M. 
Hájek ( 3×2.místo, 1×3.místo), R. Čížek (2×3.
místo), N. Kubelková (1×1.místo, 1×3místo).
Kdo zavítal do naší školy v adventu, měl 
pocit, že už jsou Vánoce. Škola byla celičká 
vánočně vyzdobená a provoněná vůní cuk-
roví a vánoček. Poslední den před Vánoci se 
zde koná tradiční Vánoční besídka, kde se 

všichni sejdeme, abychom zhlédli rozličná 
vystoupení našich žáků.
V adventním čase se také naši žáci každoroč-
ně setkávají se svými polskými kamarády na 
Mikulášské besídce. Ani tentokrát nechybě-
lo kulturní vystoupení dětí a taneční zábava 
Vystoupení našich pěveckých sborů Pohoda 
a Kosáci zpříjemnilo jedno dopoledne písně-
mi a vánočním pásmem seniorům i zaměst-
nancům v ústeckém Domově důchodců. 
Děti předaly drobné dárečky, které samy vy-
robily a společně si užily vánoční atmosféru.
Lednové mrazivé počasí přivítalo žáky ze 
speciálních škol na AKADEMII 2016 v Kul-
turním domě v ÚO, kde včetně naší školy 
vystoupilo šest speciálních škol. Byli jsme 
svědky opravdu vydařených hudebních, dra-
matických, tanečních i bubenických čísel.
Během prosince a ledna jsme se zúčastnili 
Výstavy vánočního tvoření v ČČK, výtvar-
ných soutěží a video-soutěže Tolerance.

Týden bez elektroniky  
aneb buď v kontaktu s lidmi

Svět čím dál více upřednostňuje elektronic-
kou komunikaci mezi lidmi před komunikací 
osobní, proto jsme si chtěli na orlickoústec-
ké Střední škole zdravotnické a sociální vy-
zkoušet být týden bez elektroniky. Necelých 
40 odvážlivců se ve dnech 1. – 7. 2. zúčast-
nilo organizovaného týdne bez elektroniky. 
Žáci i učitelé se měli celý týden dobrovolně 
obejít bez internetu, počítače, tabletu, tele-
vize, rádia, reprodukované hudby, fotoapa-
rátů a GPS navigací. Porovnávali do tabulek 
čas strávený s elektronikou versus volný čas 
v běžném týdnu na konci ledna, a poté se 
snažili elektroniku úplně vypustit. Během 
tohoto týdne pro ně byly připraveny volno-
časové aktivity. A jaké mají zážitky? To vám 
určitě sami rádi povypráví…

Střední škola uměleckoprůmyslová

Na svatebním veletrhu nechyběla ani 
„umprumka“
Svatební veletrh v Hradci Králové před-
stavuje jednu z prestižních akcí, jichž se 
orlickoústecká Střední škola uměleckoprů-
myslová účastní. Pro žákyně a pedagožky 
oboru Design oděvů je dvoudenní přehlídka 
v prostorách Nového Adalbertina cennou 
zkušeností, pro školu zase vítanou možností 
prezentace. V pořadí sedmý ročník veletr-
hu se ve východočeské metropoli konal 22. 
a 23. ledna.
Nejnovější svatební trendy prezentovala zá-
jemcům držitelka titulu Miss České republiky 
2003 Lucie Váchová Křížková a výtěžek celé 
akce byl věnován na dobročinné účely. Kro-
mě přehlídky svatebních a společenských 
šatů, floristické, vizážistické a kadeřnické 
show, ochutnávek typických svatebních 
delikates či nabídky snubních a zásnubních 
prstenů nechyběly ani studentské práce. 
Některé z těch, které vznikly na půdě umě-
leckoprůmyslové školy, se týkají právě sva-
tební módy.

Mladé oděvní návrhářky se do Hradce podí-
valy spolu s oborovou vedoucí Janou Sala-
bovou, která v pořadí třetí účast na veletrhu 
hodnotila opět pozitivně. Studentky měly 
během pátečního programu možnost na-
hlédnout do zákulisí a získaly představu, co 
vše souvisí s přípravou svatebního obřadu.

Mgr. Jan Pokorný

Foto: Archiv SŠUP
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Základní umělecká škola Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, ÚO, tel.: 465 569 551, 
e-mail:info@zusuo.cz, www.zusuo.cz
Absolventský koncert Marie Hájková – kla-
vír, zpěv
pá 4.3. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 7.3. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Koncert žáků smyčcového oddělení
út 8.3. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Kytarové hrátky – Třídní hudební besídka 
žáků hudebního oboru p. uč. Jiřího Tomáš-
ka
čt 10.3. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert
B. Motlová – flétna, L. Kroupová – housle, J. 
Pecháček – violoncello
pá 11.3. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. L. Gregarové – bicí nástroje, p. 
uč. E. Felgrové – klavír
st 16.3. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Kytarový koncert
čt 17.3. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Představení žáků literárně-dramatického 
oboru - J. Zajíček – Krádež v muzeu
pá 18.3. | 18.30 hodin | učebna LDO
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 21.3. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Jarní koncert souborů a orchestrů
út 22.3. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Jarní koncert – účinkují dětské soubory Lili-
um Litomyšl, Zpěváčci Pardubice, Čtyřlístek 
Ústí n.O.
út 29.3. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Zápis žáků  
do ZUŠ Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana 
v Ústí n.O., Smetanova 1500 vyhlašuje ZÁ-
PIS ŽÁKŮ pro školní rok 2016 – 2017:
Hudební obor, sólový a sborový zpěv
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
Děti od 1. třídy ZŠ přijímáme do přípravné 
výchovy, starší děti budou zařazeny přímo 
do ročníku daného oboru.
PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v kanceláři školy, 
u vyučujících v ZUŠ a na www.zusuo.cz 
Vyplněné přihlášky odevzdejte do ZUŠ nej-
později do 16. května 2016. Přijetí do ZUŠ 
bude zveřejněno 27. června 2016 vyhláškou 
školy.
Přehled o činnosti školy a více informací 
naleznete na našich webových stránkách 
www.zusuo.cz. Reagujeme i na pozdější při-
hlášky.

Zprávičky ze Stacionáře

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad 
Orlicí pořádalo 11.1.2016 v Kulturním domě 
Ústí nad Orlicí 47. ročník ankety ,,O nejú-
spěšnějšího sportovce, kolektiv a trenéra 
okresu Ústí nad Orlicí za rok 2015.“ Mezi 
nominovanými byli i naši sportovci Marie 
Bartošová a Filip Heinige, kteří získali zvlášt-
ní cenu v kategorii handicapovaných spor-
tovců

za výbornou reprezentaci našeho Stacioná-
ře a ČR Letní speciální olympiádě v americ-
kém Los Angeles. Odtud si v srpnu loňského 
roku přivezli medaile z atletických disciplín. 
Děkujeme sdružení za pozvání na pořáda-
nou akci.
Letos se opět konala v Horní Malé Úpě Zimní 
speciální olympiáda, které se naši uživatelé 

opět zúčastnili a přivezli si medaile v běhu 
na 50, 100, 500 m a 1 km .
V únoru jsme se prezentovali tanečním vy-
stoupením na Valentýnském plese ve Svita-
vách a na schůzi CSP v Ústí nad Orlicí.

H. Zastoupilová
vedoucí Stacionáře

Český červený kříž

Senior doprava ČČK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodičům 

s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, 
kadeřnici,……..
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Per-
manentky jsou k dostání na ČČK - Kopecké-
ho 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.

Centrum pro život: vzdělávací, relaxační 
a volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
- akce se konají v budově ČČK, Kopeckého 
ulice č.p. 840 - v těsné blízkosti parku Legií
Není-li uvedeno jinak, konají se níže uvede-
né akce v budově OS ČČK, Kopeckého 840, 
ÚO

pokračování na str. 7
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Výstava Nepál
1. – 31.3. | 8.00-15.30 hodin
Výstava fotografií z cest po Nepálu p. Mlyná-
ře z D. Dobrouče, vstupné zdarma

Nepál – cestopisná beseda
14.3. | 16.00 hodin
Cestopisná beseda o cestě p. Mlynáře z D. 
Dobrouče po Nepálu, vstupné dobrovolné

Mramorování vajíček – šikovné ručičky
16.3. | 15.00 hodin
Přijďte si vyrobit své velikonoční vajíčko 
mramorovou technikou. Spolupořadatelem 
akce je Speciální ZŠ Ústí n.O., jako vstupné je 
úhrada spotřebovaného materiálu

Výlet Polsko – Kudowa Zdroj
22.3. | 8.00 hodin | odjezd
Přihlášky na výlet na tel.: 724 985 511 nebo 
každý pátek od 8 do 15.30 hod. na ČČK, kde 
se provádí úhrada za výlet, cena 120 Kč/člen 
ČK, 150 Kč/ostatní, odjezd z autobusového 
nádraží v Ústí n.O.

Odpolední vycházka
24.3. | 14.00 hodin
Vycházka po okolí Ústí n.O. společně s paní 
Z. Urbanovou, sraz před budovou OS ČČK 
ÚO

Vaříme, pečeme – pagáče
1.4. | 9.00 hodin

Společná ukázka výroby pagáčů s ochutnáv-
kou, vstupné 30 Kč, cena zahrnuje materiál 
pro výrobu

PRAVIDELNÉ AKCE
Kavárnička - centrum setkávání: každý pá-
tek od 8.00 do 15.30 hodin - přijďte si po-
povídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK (společenské hry, výtvarné čin-
nosti), každý pátek od 9.00 do 13.00 společ-
né čtení z časopisů ZDRAVÍ A PANÍ DOMU

SNOEZELEN - relaxační, multismyslová 
místnost, bližší informace a objednání na 
tel. 464 649 590, 607 131 592, vstupné 30,- 
Kč za 1 hodinu/osoba

Masáže klasické, havajské a lymfatické, 
bližší informace a objednání na tel. 464 649 
590, 607 131 592

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

Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno 
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00 
hodin

OSTATNÍ AKCE
 Velikonoční výstava
Velikonoční výrobky dětí ze školských zaří-
zení v Ústí nad Orlicí, MC Medvídek, Péče 
o duševní zdraví a dalších organizací
velikonoční ukázky malování kraslic, obháč-
kování vajíček - od 8. do 11. 3. 2016, zaseda-
cí místnost Městského zastupitelstva - bu-

dova radnice (Galerie), otevřeno od 9.00 do 
17.00 hodin, akce se koná za podpory města 
Ústí nad Orlicí
 
Společenský večer ČČK
Sobota 19. března od 20.00 - 02.00 hodin, 
Kulturní dům ÚO, hudba: BETL BAND Vysoké 
Mýto, bohatá tombola, předtančení, občer-
stvení, vstupné: 100,- za osobu. Vstupenky 
v prodeji na OS ČČK Ústí nad Orlicí (Kopec-
kého 840), na Informačním centrum města 
Ústí nad Orlicí nebo přes www.cckuo.cz
 
Příměstské tábory:
Určené pro děti ve věku od 7 do 12 let
I. turnus: 11. - 15. července 2016, Ústí nad 
Orlicí
II. turnus: 22. - 26. srpna 2016, Ústí nad Orlicí
 
Bližší informace a přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
tel. 607 131 592 nebo ustinadorlici@cerve-
nykriz.eu, www.cckuo.cz

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

Poděkování

Dne 9. ledna letošního roku nás navštívi-
la čtyřčlenná skupinka - tři koledníci, do-
provázeni mladou slečnou.  Vyslovujeme 
obdiv, vážnost, vysoké uznání těm děv-
čátkům, která svým elánem a  zanícením 
obsaženým v přednesu nás přinutila troš-
ku se pozastavit, popřemýšlet o prioritách 
životních hodnot. 
Děkujeme všem - koledníkům, organizá-
torům akcí, všem pracovníkům Oblastní 
charity Ústí nad Orlicí, všem rodičům, kteří 
vědí, že tudy vede ta cesta prospěšná ne-
jen jejich dětem, ale i jim samotným.
Přejeme zdraví, vytrvalost, všechno dobré 
v jejich velice záslužném konání.

Manželé Augustovi

Senior klub 

Plavání pro členy Senior klubu
pá 4.a 18.3. | 14 – 15.30 hodin
Plavání se cvičením ve vodě v KPB ÚO, vstup 
50 Kč na průkazku SK, akci zajišťuje p. Šleg-
rová

Thajsko – cestopisná přednáška
út 9.3. | 19.00 hodin
Přednáška je pořádaná ve spolupráci s Klub-
centrem a koná se v Roškotově divadle. 
Vstupné 40 Kč pro člena SK. Hlásit se můžete 
ještě 1.3. ve Sladkovně od 10 do 12 hod. Akci 
zajišťuje p. Šlegrová

Přednáška v knihovně
st 9.3. | 18.00 hodin
V rámci Akademie volného času zveme naše 
členy do knihovny na přednášku P. Holáska 
na téma Česká krajina mezi dobami ledo-
vými: z čeho jsme vyšli a co nás čeká. Vstup 
volný, akci zajišťuje p. Rabová

Josef slaví MDŽ
po 14.3. | 15.00 hodin
Ve spolupráci s výborem obyvatel CSP 
města ÚO se koná zábavné odpoledne v jí-
delně CSP, bývalý Penzion. Káva a čaj zdar-
ma. Ostatní občerstvení je možné přinést 
s sebou. Hudba p. Šalda. Vstup pro širokou 
veřejnost. Vstup ve výši 20 Kč se vybírá na 
místě. Akci zajišťuje p. Šamšulová

pokračování na str. 8
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Zdravotnická přednáška v CSP
út 22.3. | 15.00 hodin
Zdravotnická přednáška „Novinky při léč-
bě cukrovky a pohybová aktivita“. Přednáší 
MUDr. Vlachová. Vstup pro širokou veřej-
nost volný. Akci zajišťuje p. Ešpandrová

Odpolední vycházka
čt 24.3. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka přes Cakli po cyklostez-
ce do Sporthotelu. Sraz je u Penzionu, Na 
Pláni 1343. Účastníkům bude poskytnuta 
káva, akci zajišťuje JUDr. Králík

Taneční podvečer
čt 31.3. | 17.30 hodin

Taneční podvečer v baru Husová pro členy 
SK, hudba p. M. Biena. Vstupenky bude mož-
no koupit dne 15. a 22.3. od 10 do 12 hod. ve 
Sladkovně. Cena vstupenky s místenkou 50 
Kč. Občerstvení a večeře dle jídelního lístku, 
zákaz donášení vlastního občerstvení. Akci 
zajišťuje JUDr. Ešpandr + výbor

PŘIPRAVUJEME:

Zprostředkováváme relaxační pobyty 
seniorů v Krkonoších
Pec p. Sněžkou – penzion Jindřichův dům: 
26.6. – 3.7. , 21.8. – 28.8. a 28.8. – 4.9. – uby-
tování a plná penze, cena 2 900 Kč
Janské Lázně – Modrokamenná bouda: 14.8. 
– 21.8., ubytování a plná penze, cena 3 000 Kč

Přihlášky vybírá Jana Šamšulová v kanceláři 
Senior klubu ve Sladkovně od 5.4. 2016 do 
31.5. 2016 každé úterý od 10.00 do 12.00 
hodin. Hlásit se může každý občan. Při přihlá-
šení se bude platit záloha 1 000 Kč. Členům 
SK bude dodatečně poskytnuta sleva 100 Kč.
Akci zajišťuje a bližší informace podá  
p. Šamšulová, tel.: 722 475 129
Kontakty na SK: 
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík 
722475132, p. Šlegrová 722475131, p. To-
manová 731601548, p. Rabová 734188853, 
JUDr. Ešpandr 734398390, p. Ešpandrová 
734188855. 

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

JUDr. Zdeněk Ešpandr

pokračování ze str. 7

Nabídka kurzu pro zdravotně postižené a seniory

Nebojte se počítače a naučte se být při prá-
ci samostatní
Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., detašované pra-
coviště Ústí nad Orlicí
aktuálně nabízí zdarma v rámci sociální služ-
by Sociální rehabilitace Školení na počítači 
pro osoby se zdravotním postižením a se-
niory.
Témata školení:
Základy práce na počítači (základní funkce: 
složky, plocha, klávesové zkratky)
Textový editor Word, Excel, PowerPoint (ta-
bulky, vzorce, prezentace)
Práce na internetu (adresní řádek, vyhledá-
vání, stahování)

Založení e-mailu (odesílání, přijímání, připo-
jení příloh)
Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přá-
tel, ovládání programů)
Vyhledávání informací (příspěvky, dávky, 
nemoci, zákony)
Pracovní portály (jak a kde hledat práci, bri-
gádu, přivýdělek)
Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individuál-
ních konzultací. V případě zájmu se obraťte 
na: Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel: 
775 693 983, barbara.mejdrova@czp-pk.cz

Burza práce pro osoby se 
zdravotním postižením

ÚP ČR Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - 
oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 
pro Vás pořádá v pátek 18.3.2016 od 9:30 
do 12:30 hod. druhý ročník Burzy práce pro 
osoby se zdravotním postižením. Burza se 
koná na adrese ul. 17.listopadu 1394 v pro-
storách velkého sálu (přízemí) Kontaktního 
pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí. Účastnit 
se budou zástupci organizací, které se za-
bývají problematikou zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením – zaměstnavate-
lé, neziskové organizace, organizace státní 
správy. Získáte zde informace o nabízených 
pracovních místech, konkrétních pracovních 
činnostech, pracovních podmínkách, kvalifi-
kačních předpokladech atd.

Poděkování do Orlickoústecké nemocnice a.s.

V lednu jsem byla náhle, po úrazu, hospita-
lizována v Orlickoústecké nemocnici a.s. na 
oddělení Chirurgie - traumatologie pod ve-
dením pana primáře MUDr. Aleše Siatka.

Děkuji tímto všem na oddělení za příklad-
ný profesionální a lidský přístup, za jejich 
vzornou péči. Ještě jednou děkuji a přeji vše 
dobré. 

Vlasta Šlegrová, Ústí nad Orlicí

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Ústí nad Orlicí

Pozvánka na divadelní představení „Srpen 
v zemi indiánů“ (silný příběh americké rodiny)
Kam: Klicperovo divadlo v Hradci Králové. 
Kdy: sobota 19. 3. Cena: 300 Kč. Odjezd: 
Tvardkova v 15 hod. (Hylváty v 14.40, Dukla 
v 14.45, Babyka 14.50, ČSAD nádraží v 14.55, 
Tvardkova 15.00, Penzion v 15.05).
Pozvánka na zájezd do Polska – tržnice Ku-
dowa Zdroj. Kdy: úterý 22. 3. Odjezd: Tvard-

kova v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla 
v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova 
v 7.00, nádraží ČSAD v 7.05). Cena: 130 Kč.
Přihlášky a platba vždy 1. a 2. čtvrtek v mě-
síci od 10 - 11.30 hod. v Klubu důchodců – 
Sladkovně nebo telefonicky 
na tel.: 737 378 815.

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH

Poděkování městu  
Ústí nad Orlicí

Centrum pro zdravotně postižené a  seni-
ory Pardubického kraje o.p.s., detašované 
pracoviště Ústí nad Orlicí děkuje Městské-
mu úřadu v  Ústí nad Orlicí za poskytnutí 
dotací v  roce 2015. V  rámci dotací byly 
podpořeny služby: osobní asistence, so-
ciální rehabilitace, odborné sociální pora-
denství a plavání pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory.

Eva Jiřincová
vedoucí Centra
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Stomatologická  
pohotovost

5.-6.3. – MDDr. Jiří Hájek, Čelakovského 
112, V. Mýto, tel.: 465 420 400
12.-13.3. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
19.-20.3. – MUDr. Miroslava Hendrycho-
vá, Husova 191, V. Mýto, 
tel.: 465 426 960
25.3. – MUDr. Martin Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
26.-27.3. – MUDr. Hana Horáková, 
Sadová 1140, ČT, tel.: 731 791 438
28.3. – MUDr. Vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261

Startuje 5. ročník Maratonu s roztroušenou sklerózou

Stovky lidí po celé republice si už za necelý 
měsíc navléknou tenisky a vyrazí do posilo-
ven, tělocvičen a dalších míst, kde odstartu-
je 24hodinový cvičební Maraton s roztrou-
šenou sklerózou – MaRS 2016. Předávat 
pomyslný štafetový kolík v sérii kruhových 
tréninků a skupinových cvičení budou od 4. 
do 5. března nejenom lidé s roztroušenou 
sklerózou (RS), ale také jejich příbuzní, zná-
mí, lékaři, terapeuti, zdravotní sestry. 
V sobotu 5. 3. se od 12 hodin připojí ke cvi-
čebnímu maratonu také lidé z Orlickoústec-
ka. „Cvičit budeme tradičně ve skupinových 
lekcích pod vedením fyzioterapeutky paní L. 
Částkové, chybět nebudou cvičení vhodná 
pro pacienty na vozíku. Prostory jsou bez-
bariérové, přístupné i pro handikepované, 

imobilní lidé si s námi mohou zacvičit i z do-
mova,“ doplňuje Hana Pauková. Cvičení do-
plní trénink mozku Happy neuron.
Letošní ročník je zaměřen na zdravý životní 
styl, ve vybraných městech bude přítomen 
nutriční specialista, který lidem s RS poradí, 
jak se k pohybu i správně stravovat. Vstupné 
je dobrovolné, peníze poputují na podporu 
cvičebních aktivit pacientů s RS.
Hlavním organizátorem akce je tradičně Na-
dační fond IMPULS. MaRSu se letos účast-
ní zájemci z České republiky, tak třeba i ze 
slovenských Piešťan a švýcarského Valens. 
Předběžně přislíbilo účast kolem 2 000 lidí. 
Kontakt a informace: Hana Pauková, 
tel. +420 739 140 442, e-mail: roska.uo@se-
znam.cz, www.roskauo.cz 

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek

Pondělí
8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi 
s Veronikou
Úterý
8:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka, těhulky, 
přednášky, besedy, volná herna, k dispozici 
je vám každé úterý profesionální pěstounka
Středa
9:00 do 10:00 hod. - Radčiny zpívánky s ky-
tarou, S kašpárkem za písničkou
10:00 do 12:00 hod. – Přednášky podle pro-
gramu, volná herna
Čtvrtek
9:00 do 10:00 hod. - Powerjóga pro jóga-
mamky s Markétou
10:00 do 12:00 hod. - Volná herna
Pátek
8:00 do 13:30 hod. - Nosíme a šátkujeme 
(nejen nosící rodiče a nosící se děti)

Pondělí – Pátek
14:00 do 16:00 hod. - Volná herna případně 
tvořivé odpoledne dle programu

Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klu-
bu Fialka

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Kat-
ka Fišarová 605/965463, medvidekuo@se-
znam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu

Masáže dětí a kojenců od 1 měsíce
út 1. 3. | od 9 hodin
„Sytit dítě svými doteky je stejně důležité 
jako starat se o jeho žaludek.“ Fréderick La-
boyer. 
Zveme Vás na kurz masáží kojenců od 1 mě-
síce a malých dětí. Masážemi Vás provede 
fyzioterapeutka Veronika Dušková (775 290 
683). Kurz bude probíhat od minimálního 
počtu 3 do max. 7 účastníků. Hlaste se pro-
sím předem. Cena pro maminky s dětmi 170 
Kč, pro těhotné 120 Kč / lekce 

Kavárnička
st 2.3. | 8.00 hodin
Můžete něco naučit ostatní maminky? Přijď-
te se s námi podělit.

Radčiny zpívánky s kytarou
st 2. a 16.3. | 9-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat 
s Radkou Manovou při doprovodu kytary

Powerjóga pro jógamamky
čt 3., 10., 17. a 24.3. | od 9.00 hodin
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou. 
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce 
40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se pro-
sím předem přímo Markétě na 602 245 393.

Nosíme a šátkujeme
pá 4., 11., 18. a 25.3. | 8-13.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně každý pátek. Objevte kouzlo nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. 

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 
cca 2 let pro předem přihlášené
po 7.,14. a 21.3. | různé
od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezou-
cí, od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící. 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzio-
terapeutky Veroniky Duškové (775 290 683), 
cena 60,- / 40min

pokračování na str. 12
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Pečeme a zdobíme velikonoční perníčky
út 8. a 22.3. | od 15.00 hodin
Přiveďte děti vykrajovat, péct a zdobit veli-
konoční perníčky

S kašpárkem za písničkou
st 9. a 23.3. | 9-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat 
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves

Velký dětský maškarní rej
čt 10.3. |od 16.00 hodin
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí. Maškarní ples 
s písničkami, tancem a zábavou pro celou 
rodinu. Celým programem provází Divadlo 
Štafličky. Vstupné 50,- / dítě, 20,- /doprovod

Kurz bezpečného cestování
pá 11.3. | od 8.30 hodin
Pan Karel Sekereš vás seznámí s důležitými 
zásadami pro bezpečné cestování s Vašimi 
dětmi. Na kurzu budete mít možnost si vy-
zkoušet vlastní autosedačku na speciálním 
trenažéru

Krásná, zdravá, spokojená
st 15.3. | od 9.00 hodin
Chcete se dozvědět, jak zatočit s vráskami 
pomocí obličejové gymnastiky? Tipy pro Vás 
bude mít kosmetička Jana Fučíková.
Akreditovaná výživová poradkyně Štěpánka 
Procházková Vám poradí, jak hubnout

Na začátek dubna jsme pro vás připravily 
Tradiční jarní bazar v termínu od 4. do 7. 
dubna

pokračování ze str. 11 Rodinné centrum Srdíčko

Provozní doba: (během této doby začátky 
programů cca 10.00, pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/více dětí, možnost měsíční perma-
nentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)
Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036,  
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporu-
je MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí

Herna, výtvarná dílna (především) pro do-
spělé
po | 8.30 – 12.30 hodin

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

Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30 – 12.30 hodin

Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotře-
bovaného materiálu)

Filcování z ovčí vlny I.
po 7.3. | 10.00 hodin

Filcování z ovčí vlny II.
po 14.3. | 10.00 hodin

Odpolední programy (multifunkční sál, 
1. patro):

Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00 – 18.00 hodin
Kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287

Klub deskových her s kavárnou
pá | 18.00 – 24.00 hodin
Kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913885

Jednorázové akce

Nebezpečí internetu
st 9.3. | 10.00 hodin | herna RC
Interaktivní přednáška lektora M. Kaláška

Nebezpečí v domácnosti
po 21.3. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem M. Kaláškem o ne-
hodách a rizicích, která číhají na děti přímo 
v domácnosti

Dámská jízda
po 21.3. | 20.00 hodin | herna RC

Velikonoční výlet
so 26.3. | 10.00 hodin
Stezka v oblacích Dolní Morava, odjezd auty 
od RC Srdíčko (autobusové nádraží) – kdo 
nemá možnost jet autem, ozvěte se na tel.: 
603 976 036 – možná budou volná místa

Dům dětí a mládeže Duha 

Uvolnila se nám místa v těchto kroužcích:
Geocaching: pro děti 8-15 let, jde o hledání 
skrytých schránek se zajímavým obsahem 
- kešek – pomocí souřadnic. Děti se naučí 
pracovat s mapou. GPS a Internetem. Vlast-
ní GPS není podmínkou.

Máme rádi pohyb: pro předškolní děti ve 
věku 4-6 let. Sport, pohyb, míčové hry, cvi-
čení na nářadí. Kroužek probíhá v tělocvičně 
i venku, ÚT 15.30-16.30 hod.

Španělština: pro děti od 10-17 let, vede ro-
dilá mluvčí Sol Andrés Guillarte, ÚT 15.30-
17.00 hod.

Vodácký oddíl: pro děti, které umí plavat, 
od 1. tř. do 17 let, ST 16-18 hod. Výuka jízdy 
na kánoích, kajacích a raftech, výlety a v létě 
putovní tábor – letos po řece Vltavě. Vodu 
„odemkneme“ v půlce dubna!

Nové kroužky
Pečené dobrůtky: kroužek je určen pro 
všechny od 6 let koho baví péct a zdobit. 
Vždy v PO 16-17.30 hod. v kuchyňce ZŠ Ko-
menského. Cena 700 Kč zahrnuje materiál, 
vede Jana Balášová
Kurz relaxace: relaxace, kontrola a práce 
s myslí. Kurz je určen dětem od 6 let a do-
spělým. Skupiny budou rozděleny pod věku, 

1 x týdně 60 minut – termín bude upřesněn. 
Cena 300 Kč, vede Sol Andrés Guillarte

AKCE BŘEZEN
Víkend Dračího doupěte – tři kroužky Dra-
čího doupěte ze tří měst se sejdou v DDM 
Duha, aby si předaly nápady a zkušenosti 
a zasoutěžily si. Víkend 5.-6.3. – uzavřená 
akce.

Tvořivá dílna – Enkaustika: malování žehlič-
kou horkým voskem pro zájemce od 12 let, 
sobota 12.3. od 10-12, 13-15 hod., cena 100 
Kč (zahrnuje materiál)

Výlet do AQUAPALACE Praha – největšího 
aquaparku v ČR: čtvrtek 17.3., odjezd v 8 
hod. od DDM Duha, předpokládaný návrat 
v 18 hod. tamtéž, cena 600 Kč. Bližší infor-
mace v přihlášce, sledujte naše webové 
stránky!
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Pro děti a mládež

Orlická šachovnice: turnaj pro děti do 15 
let, sobota 19.3. od 8.30 hod. v Národním 
domě v ČT, startovné 50 Kč, ceny vítězům 
i občerstvení zajištěno. Koná se ve spoluprá-
ci s Šachovým klubem Ústí n.O.

PŘIPRAVUJEME na velikonoční prázdniny

Tvořivá velikonoční dílna: malování vajíček 
voskovou technikou a velikonoční dekorace, 
ČT 24.3. od 9-12 hod., cena 100 Kč (zahrnuje 
materiál)

Akce pro školy – Okresní kola olympiád 
a soutěží
  7.3. – Chemická olympiáda
18.3. – Matematický klokan
22.3. – Pythagoriáda 5
23.3. – Fyzikální olympiáda

AKCE ČERVEN
Připravujeme ke Dni dětí: Výlet do Lego-
landu – Německo, odjezd: pátek 3.6.2016 

ve 2.00 z autobusového nádraží Ústí n.O., 
návrat: sobota 4.6. 2016 v cca 2.00 na au-
tobusové nádraží Ústí n.O. Cena: 1100 Kč 
(zahrnuje jízdné a pojištění), vstupné: 5 EUR 
- bude vybíráno v hotovosti v kanceláři do 
31. 5.!
Bližší informace budou uvedeny v přihlášce. 
Sledujte naše webové stránky!

Putovní vodácký tábor pro děti a rodiče 
s dětmi 
Dospělí mohou jet jen s dětmi, samotné do-
spělé nebereme (s výjimkou členů Vodácké-
ho oddílu). Letos budeme putovat po řece 
Vltavě (z Vyššího Brodu do Českých Budě-
jovic)

Termín: 27. 6. – 3. 7. 2016
Cena: dítě, kt. jede bez rodičů: 2990 Kč – sa-
mostatné dítě pouze od 10 let a plavec! Za-
hrnuje jízdné vlakem z Ústí do Vyššího Bro-
du a z Českých Budějovic zpět do Ústí, lodě, 
pádla, vesty, poplatky kempům, materiál, 

odměny a ceny, instruktory, pojištění a ce-
lodenní stravu!
Cena: dítě, které jede s rodičem nebo dospě-
lý: 2000 Kč, zahrnuje to samé kromě jídla!

Závazná přihláška i platba do 30. 4. 2016. 
Bližší informace na webových stránkách 
v sekci Prázdniny.

Lezecká stěna pro veřejnost
Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením zku-
šených instruktorů! Zapůjčení lezeckého vy-
bavení je samozřejmostí.

Po: 19.00 – 20.30 hod.
Út: 18.00 – 20.00 hod.
Čt:  19.00 – 21.00 hod.

Cena: 35 Kč /dospělý, 25 Kč /dítě. Pro větší 
kolektivy – slevy a možnost domluvit indivi-
duální termíny!

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – březen 2016

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

Prezentace investičních záměrů města 
v areálu Perla
1.-31.3. | různé
Výstava ve foyer Roškotova divadla je pří-
stupná v době konání akcí v divadle

Imagines Dragons
st 2.3. | 19.30 hodin 
Poprvé v historii budete mít možnost vidět 
na velkém plátně Máj jednu z nejžhavějších 
kapel současnosti – Imagine Dragons.

Celosvětově v jeden jediný večer uvidíte 
a v perfektní zvukové kvalitě uslyšíte zá-
znam koncertu Smoke + Mirrors Live! Vstup-
né 200 Kč

Dětská scéna
st 2.3. a čt 3.3. | 9.00 hodin
Oblastní přehlídka dětských recitátorů

Návštěvy u pana Greena
pá 4.3. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
V legračním i dojímavém příběhu lásky a od-
puštění se představí St. Zindulka a M. Hádek. 
Divadelní předplatné – zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny diva-
dla. Vstupné 350 Kč

Taje Thajska
st 9.3. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Diashow K. a M. Motani Taje Thajska – Z opi-
čího města za královskou kobrou vás prove-
de napříč severním Thajskem. Vstupné 65 Kč

Orlická maska
čt 10.3. – ne 13.3. | Malá scéna | Roškotovo 
divadlo
Krajská postupová přehlídka činoherního 
a hudebního divadla. Podrobný program 
najdete na zvláštních plakátech. Abonenti 
divadelního předplatného mají na soutěžní 
představení vstup zdarma

Princezna Konvalinka a Královské hádanky
so 12.3. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení pro malé diváky i jejich rodiče. 
Vstupné 50 Kč

Stoletá elegance „A LA CARTE“ aneb Bu-
dapešť-Paříž-Bukurešť 1910-1935 na pódiu 
i v kavárnách
út 15.3. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
V koncertním programu zavítají posluchači 
do evropských měst prvních desetiletí 20. 
století. Koncertní předplatné – zbývající 
vstupenky hodinu před začátkem koncertu 
u pokladny. Vstupné 160 Kč
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Kultura

Velikonoční jarmark
čt 17.3. | 9.00-17.00 hodin | Kulturní dům
Prodej tradičního velikonočního zboží

Queen: A night in Bohemia
ne 20.3. | 19.30 hodin | Kino Máj
Záznam koncertu ze Štědrého dne roku 1975 
na stadionu Hammersmith Odeon v Londý-
ně. Speciální uvedení do kin obsahuje také 
nezveřejněné rozhovory se všemi členy ka-
pely. Vstupné 200 Kč

Já, Olga Hepnarová
po 21.3. | 19.30 hodin | Kino Máj
Předpremiéra nového českého filmu ( ČR/
PL/Francie/SR) spojená s besedou. Část 
snímku byla natáčena v Ústí n.O., někteří 
Ústečtí si zahráli i v epizodních rolích. Vstup-
né 110 Kč

Severní Korea očima M. Bureše
čt 31.3. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
O severní Koreji může realisticky vyprávět 
pouze ten, kdo tam byl… Vstupné 65 Kč

3D digitální kino Máj

Rezervace a prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz 
PŘEDPRODEJ: Informační centrum MěÚ, 
tel.: 465 514 271
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 30,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat 
opakovaně.
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení – tel. 736 503 566
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, 
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, 
info@klubcentrum.cz 

Imagine Dragons
st 2.3. | 19.30 hodin
Koncert s jednou z nejpopulárnějších kapel 
současnosti, vstupné 200 Kč

Lída Baarová
so 5.3. | 17.00 hodin
Životopisný / Drama, vstupné 110 Kč

Deadpool
so 5.3. | 19.30 hodin
Akční / Fantasy, české titulky, vstupné 100 
Kč

Padesátka
ne 6.3. | 17.00 hodin
Komedie / ČR, vstupné 100 Kč

ZVLÁŠTNÍ LIDÉ  
– katastrofy lidského těla

Výstava voskových figurín
Modrý salonek Kulturního domu v Ústí 
nad Orlicí 14. – 20. března, vždy od 10 
do 18 hodin.
Putovní výstava je jedinou svého druhu 
v celé České republice. Díky svému tématu 
je unikátem - expozice návštěvníkům před-
kládá nejen bezesporu jedinečné modely 
lidí trpících různými tělesnými anomáliemi 
(člověk se dvěma hlavami, dvěma obličeji, 
čtyřma očima, siamská dvojčata, muže 
s  vlčím syndromem), ale také zajímavé 
informace o jejich mnohdy pohnutých osu-
dech. Všechny exponáty pocházejí z  dílny 
antropologického muzea v  Petrohradě. 
Podle dobových pramenů bylo umělci ve 
zmíněném muzeu vytvořeno 25 věrných 
napodobenin z vosku, byly použity lékařské 
oční a zubní implantáty a do vosku vpicho-
vané pravé lidské vlasy, proto sochy působí 
dokonale živým dojmem. Výstava vzbudila 
kladné ohlasy v  zemích západní Evropy 
(Nizozemsko, Německo), ale i na řadě míst 
České publiky. Před její zastávkou v  Ústí 
nad Orlicí ji letos už hostily Opava, Bruntál, 
Krnov, Jeseník, Šumperk, Lanškroun, Svi-
tavy a Litomyšl.

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč, stu-
denti 60 Kč, ZTP 40 Kč, důchodci 40 Kč, 
držitelé ZTP/P zdarma. Školní výpravy při 
počtu více jak 10 dětí 30 Kč/os. + dopro-
vod zdarma.

Dánská dívka
ne 6.3. | 19.30 hodin
Drama / VB / Německo / USA, české titulky, 
vstupné 100 Kč

Ave Caesar!
po 7.3. | 19.30 hodin
Komedie / Muzikál, české titulky, vstupné 
110 Kč

Zootropolis: Město zvířat
út 8.3. | 19.30 hodin
Animovaný / Dobrodružný, české znění, 
vstupné 130 Kč

Zootropolis: Město zvířat
ne 13.3. | 17.00 hodin
Animovaný / Dobrodružný, české znění, 
vstupné 130 Kč

Rudý kapitán
ne 13.3. | 19.30 hodin
Thriller / ČR /SR/ PL, vstupné 120 Kč

Lída Baarová
po 14.3. | 19.30 hodin
Životopisný / Drama, vstupné 100 Kč

Polednice
út 15.3. | 19.30 hodin
Horor /ČR, vstupné 130 Kč

Polednice
pá 18.3. | 19.30 hodin
Horor / ČR, vstupné 130 Kč

Kung Fu Panda 3  3D
ne 20.3. | 17 hodin
Animovaný /Dobrodružný /USA/Čína, české 
znění, vstupné 130 Kč

Queen: A night in Bohemia
ne 20.3. | 19.30 hodin
Záznam koncertu, české titulky, vstupné 200 
Kč

Já, Olga Hepnarová
po 21.31. | 19.30 hodin
Předpremiéra spojená s besedou, vstupné 
110 Kč

Já, Olga Hepnarová
čt 24.3. | 19.30 hodin
Premiéra filmu, vstupné 110 Kč

Grimsby
pá 25.3. | 19.30 hodin
Komedie /VB, české titulky, vstupné 120 Kč

King Fu Panda 3 3D
so 26.3. | 17 hodin
Animovaný /Dobrodružný, české znění, 
vstupné 120 Kč

Já, Olga Hepnarová
so 26.3. | 19.30 hodin
Drama/ČR, vstupné 110 Kč

Zootropolis: Město zvířat 3D
so 27.3. | 17 hodin
Animovaný/Dobrodružný, české znění, 
vstupné 140 Kč

Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti 
3D
ne 27.3. | 19.30 hodin
Akční /Fantasy, české titulky, vstupné 130 Kč

Dvojníci
út 29.3. | 19.30 hodin
Komedie/ČR, vstupné 120 Kč
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Kultura

Premiéra a derniéra DS 
Vicena

Divadelní spolek Vicena srdečně zve na 
premiéru divadelní hry Donalda Chur
chilla NATĚRAČ v provedení mladých čle-
nů souboru. Malá scéna – sobota 5. března 
v 19.30 hodin
Divadelní spolek Vicena zve srdečně 
všechny své věrné diváky a příznivce na 
slavnostní derniéru divadelního před
stavení HŘÍČKY O  KRÁLOVNÁCH 
v  jeho jubilejní třicáté repríze. Tradiční 
koláčky, jednohubky i  decinka vínečka 
jsou pro Vás připraveny. 
Roškotovo divadlo – sobota 
19. března v 19.30 hodin

Městské muzeum

Přijďte se podívat na výstavy, které jsou 
k vidění v našem muzeu. Nově jsme pro 
Vás otevřeli výstavu Damascénská ocel 
představující chladnou krásu nožířského 
umění doplněnou o ukázky řemeslné zruč-
nosti místních kovářů. Nejen děti by mohla 
zaujmout výstava Zmatené peníze, která 
je plná her a interaktivních prvků. Hravým 
způsobem se tak můžete dozvědět o zmat-
cích ve financích států zapojených do první 
světové války. Každého milovníka podorlic-
ké krajiny jistě osloví výstava maleb nazvaná 
Krajiny Karla Kindla, která nás provází sérií 
obrazů sestavenou ze zapůjčených, a tedy 
dosud nevystavených děl tohoto autora. 
LUKESOVÉ - otec a syn seznamuje návštěv-
níky s osudy dvojice čestných měšťanů Ústí 
nad Orlicí, pěvcem Janem Ludevítem a jeho 
synem MUDr. Rudolfem Lukesem. Pro velký 
zájem jsme pro Vás také prodloužili výstavu 
FOTO SLEZÁK, která nás nechává nahléd-
nout na podobu našeho města v první polo-
vině 20. století.
Výstava Zmatené peníze bude k vidění do 
15. 5. 2016, ostatní vyjmenované pak pouze 
do 17. 4. 2016

Těšíme se na Vaši návštěvu, 
za ústecké muzejníky zve 

Petra Zeidlerová

Městská knihovna

2. března od 18.00 hodin – Jarní povídková-
ní – srdečně zveme do knihovny na tradiční 
posezení s jarními povídkami a šálkem čaje
9. března od 18.00 hodin – Česká krajina 
mezi dobami ledovými: z čeho jsme vyšli 
a co nás čeká – přednáška z cyklu Akademie 
volného času, přednáší Pavel Holásek
16. března od 18.00 hodin – Údolí Tiché 
Orlice – několik (bio)koridorů v jednom – 
přednáška krajinného ekologa, botanika, 
profesora Přírodovědecké fakulty UK Prof. 
RNDr. Pavla Kováře, CSc., o zvláštnostech 
podorlické poříční krajiny, o jejím významu 
a hodnotách, o způsobech putování rostlin 
kaňonem Tiché Orlice v různé době (po skal-
ních výchozech, podél řeky, stezek, silnic, 
kolejí…), o proměnách území a jeho vyu-
žívání lidmi, o režimu záplav a jeho vlivech 
na živou tvář údolí. Přednáška je spojena se 

křtem knížky vzpomínek na dětství prožité 
v nádražní budově v Ústí nad Orlicí: Koleje 
vpředu, koleje vzadu (vyd. Oftis, ilustroval 
prof. J. Sopko a doslovem opatřil prof. Fr. 
Musil).
23. března od 14.30 do 16.00 hodin – Tré-
nink paměti – lekce pro seniory, vede Mgr. 
Iveta Jansová

Výstava
Putovní výstava fotografií Karla Šustera pod 
názvem Vzpomínka na Filipa Topola od 1.2. 
do 31.3.

Výzva
Vážení čtenáři a příznivci knihovny!
V květnu bychom chtěli navázat na loňskou 
výstavu v altánu u knihovny. Pokud byste 
měli fotografie, které se vztahují k historii 
„Pindulky“, altánu a Podměstí, velice rádi 
vaše zvětšené kopie vystavíme.
Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.

Alena Janková, 
e-mail:alena.jankova@knihovna-uo.cz 

tel.: 737 205 227

Pozvánka na přednášku  
s promítáním

Církev bratrská Vás zve na promítání s před-
náškou Rostislava Staňka ,,Ofirika“ - přá-
telský kmen v odlehlé buši Jižního Súdánu. 
Ještě ve 21. století je možné najít vesnice, 
kam „noha bílého muže“ dosud nevstoupila. 
Rostislav Staněk přijal pozvání od náčelníka 
Sebita do vesnic kmene Ofirika v Jižním Sú-
dánu, nejmladším státě světa. Ve dvou vý-
pravách (2014 a 2016) se vydáme do odlehlé 
buše mezi horami k lidu, jejichž jazyk ještě 
není zapsán. Poznáme obyčejný i sváteč-
ní život zemědělců a lovců, mírumilovných 
a přátelských lidí uprostřed nádherné příro-
dy, při práci, písních a tancích, ale i v nemo-
cech a strádáních, v zemi donedávna zmí-
tané etnickými boji. Vyprávění, promítání 
fotografií a krátkých videí.
Středa 16. března v 18:00 v Malé scéně, 
Havlíčkova 621, Ústí nad Orlicí

Zveme na kulturu  
v Ústí nad Orlicí

Koncerty konané v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí:

Visací zámek, Záviš, Hakmak 
pá 11.3. | 18.30 | cena 210 Kč
Harlej, Komunál, Mortuary 
pá 25.3. | 18.30 | cena 260 Kč
Mandrage 
pá 1.4. | 20.00 | cena 265 Kč
Wohnout 
so 16.4. | 19.00 | cena 260 Kč
Slobodná Europa, Plexis, The Fialky, Punk 
Floid, Existence Nové doby
pá 29.4. | 18.00 | cena 230 Kč
Tublatanka 
so 21.5. | 19.00 | cena 420 Kč

Předprodej vstupenek v Informačním cen-
tru v budově radnice, tel.: 465 514 111, 
465 514 271, e-mail:ic@muuo.cz, www.usti-
nadorlici.cz

Poděkování

Jménem klubu ústeckých filatelistů děkuje-
me starostovi panu Petru Hájkovi a zastupi-
telům města za finanční a grafickou podporu 
našeho KF 05-75.

Jaromír Eliáš, předseda
Ing. Jaroslav Přibyl, hospodář
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Malá scéna – program březen 2016

Taiwan objektivem Bohuše Hácové
3.-30.3. | výstava
Výstava fotografií pořádaná Galerií Malé 
scény za spolupráce fotoklubu OKO bude za-
hájena vernisáží 3.3. v 17.00 hodin.

Velký okruh Čínou
2.3. | 18.00 hodin
Beseda s M. Škorpilem o jeho zážitcích z cest 
po Číně, vstupné 40 Kč /studenti 20 Kč

Ma ma
3.3. | 19.00 hodin
Film/ Španělsko, vstupné 85 Kč /členové FK 
65 Kč

Natěrač
5.3. | 19.30 hodin
DS Vicena uvádí premiéru divadelní hry, 
vstupné 90 Kč

O dvanácti měsíčkách
6.3. | 15.30 hodin
Klasická pohádka, vstupné 60 Kč /děti do 10 
let 50 Kč

Zkáza krásou
9.3. | 17.00 a 19.00 hodin
Dokument H. Třeštíkové, vstupné 85 Kč / 
členové FK a důchodci 65 Kč

Orlická maska 2016
10. – 13.3. | divadelní přehlídka
2. ročník Krajské postupové přehlídky ama-
térského činoherního a hudebního divadla. 
Dvanáct představení v Malé scéně a Roško-
tově divadle. Abonenti divadelního před-
platného Klubcentra – jaro 2016, mají po 
předložení abonentní vstupenky na všechna 
představení přehlídky v Roškotově divadle 
i na Malé scéně vstup volný! Vstupné 30 Kč 
na jednotlivá představení, 150 Kč perma-
nentka na celý festival.

Vincent van Gogh a Paul Gauguin
15.3. | 18.00 hodin
Procházka s J. Kuběnkovou uměním 19. sto-
letí, vstupné 50 Kč /studenti 30 Kč

Ofirika
16.3. | 18.00 hodin
Církev bratrská Vás zve na promítání s před-
náškou R. Staňka. Ofirika-přátelský kmen 
v odlehlé buši Jižního Súdánu

Večer s… PhDr. Janou Hanou Mervartovou
20.3. | 18.00 hodin
vstupné 50 Kč

Trabantem do posledního dechu
24.3. | 19.00 hodin
vstupné 85 Kč / členové FK 65

Wernischáž
26.3. | 19.00 hodin
Divadelní koláž, hraje DS Veselé zrcadlo 
Gymnázia ÚO, vstupné dobrovolné

Orlická maska 

Od čtvrtka 10.3. do neděle 13.3. se v Malé 
scéně a v Roškotově divadle koná Krajská 
postupová přehlídka amatérského činoher-
ního a hudebního divadla – ORLICKÁ MAS-
KA.
Abonenti divadelního předplatného Klub-
centra – jaro 2016, mají po předložení abo-
nentní vstupenky na všechna představení 
přehlídky v Roškotově divadle i na Malé scé-
ně vstup volný.
 
Program postupové přehlídky

Čtvrtek 10. března
17.30 hodin | Malá scéna
Limonádový Joe / ODS Tyl Rychnov nad 
Kněžnou

20.00 hodin | Roškotovo divadlo
Nejkrásnější válka / Divadlo Ve středu Lan-
škroun

Pátek 11. března
10.00 hodin | Roškotovo divadlo
Noc na Karlštejně / DS Kolár Letohrad

13.00 hodin | Malá scéna
Natěrač / DS Vicena Ústí nad Orlicí

16.00 hodin | Roškotovo divadlo
V rytmu tanga | DS Vicena Ústí nad Orlicí

19.00 hodin | Malá scéna
Perfect Days / Divadlo Exil Pardubice

Sobota 12. března
9.30 hodin | Malá scéna
Ale koukej vrátit to pyžamo / DS F.A. Šubert 
Dobruška

13.00 hodin | Malá scéna
Turecká kavárna / Zdobničan Vamberk

16.30 hodin | Malá scéna
Moje dcera pracuje v Paříži / DS Klicpera 
Chlumec n. Cidlinou

19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Bezkyslíkatí / Black out Divadla Jesličky Jose-
fa Tejkla Hr. Králové

Neděle 13. března
10.00 hodin | Malá scéna
Gulliverovy cesty | DS Erben Miletín

12.30 hodin | Roškotovo divadlo
Žabí syndikát / DS Jiří Poděbrady

Ústí nad Orlicí 2016  
– Rok divadla

Divadelní spolek Vicena pod záštitou města 
a ve spolupráci s Klubcentrem připravuje 
k letošnímu divadelnímu výročí tradiční akci 
– Ústí nad Orlicí 2016 – Rok divadla.
180 let – od Prvního sdružení divadelních 
ochotníků
120 let – Divadelního spolku Vicena
80 let – od otevření Roškotova divadla v Ústí 
nad Orlicí

PROGRAM
Březen:
Natěrač (5.3.) – premiéra divadelního před-
stavení v provedení mladých členů souboru 
(Malá scéna)
2. ročník Krajské postupové přehlídky 
ochotnických souborů Orlická maska (10.-
13.3. - Malá scéna, Roškotovo divadlo)
Slavnostní derniéra úspěšné inscenace 
Hříčky o královnách ve 30. repríze (19.3. – 
Roškotovo divadlo)

Únor – listopad:
VIII. ročník přehlídky ochotnických souborů 
Orlická Thálie (Roškotovo divadlo)

pokračování na str. 17
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Klub přátel umění  
Ústí nad Orlicí

Do 3. března je v Galerii pod radnicí otevře-

na výstava JUBILANTI KPU 2016. Galerie 

je otevřena denně mimo pondělí, úterý až 

pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota a nedě-

le 14-17 hodin.

Stabat Mater v Knapovci s úvodem do velikonočních svátků

V předvečer Květné neděle Vás zveme v so-
botu 19. března 2016 v 19 hodin do kna-
poveckého kostela na koncertní provedení 
slavné Pergolesiho sekvence Stabat Mater 
dolorosa (Stála Matka bolestná) v podání 
osmičlenného hudebního souboru ze Žam-
berka pod vedením pana Jana Hajiče. Kon-
certu bude předcházet krátké zamyšlení nad 
smyslem Velikonoc a jejich významem pro 
každého z nás.
Stabat Mater je považována za jednu ze sed-
mi největších latinských sekvencí všech dob. 
Jímavá slova vyjadřující bolest matky nad 

ztrátou syna se stala inspirací pro umělecké 
vyjádření všech žánrů v průběhu celé histo-
rie až do současné doby.
Mladičký Giovanni Battista Pergolesi napsal 
své vrcholné dílo Stabat Mater pro mužský 
soprán, mužský alt a orchestr na smrtelném 
loži. Dílo se stalo tak populárním, že bylo 
různě upravováno řadou skladatelů, mimo 
jiné i J. S. Bachem.
Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí 
v rámci projektu Knapovecký rok.

PhDr.Jana Staňková, tel. 603 569 884 
a P.ThLic.Vladislav Brokeš

Září:
Slavnostní představení u příležitosti 80. vý-
roční otevření divadla v Ústí nad Orlicí
Výstava – „Vicena žije i ve stodvaceti“- foto-
grafie a dokumenty z historie ochotnického 
divadla a průřez div. představeními Viceny 
za posledních deset let – vestibul divadla
Pietní akt na ústeckém hřbitově u hrobů 
zasl. členů Viceny
Přijetí členů DS Vicena starostou města

Listopad:
Naši furianti – slavnostní premiéra v prove-
dení DS Vicena – Roškotovo divadlo

Prosinec:
Přijďte pobejt – ohlédnutí s příznivci za tvor-
bou DS Vicena za posledních deset let čin-
nosti – Malá scéna

Svatý týden a Velikonoce v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Květná neděle – 20. března
7.00 hodin – Mše svatá
8.30 hodin – Mše svatá s žehnáním ratolestí 
a zpívanými pašijemi
18.00 hodin – Křížová cesta v kostele
Zelený čtvrtek – 24. března
18.00 hodin – Mše svatá na památku Po-
slední večeře
Velký pátek – 25. března
15.00 hodin – Obřady Velkého pátku se zpí-
vanými pašijemi

18.00 hodin – Křížová cesta po kapličkách na 
Andrlův chlum
Bílá sobota – 26. března
8.00 hodin – Ranní chvály
Boží hod velikonoční – 27. března
5.00 hodin – Slavnost žehnání ohně a veliko-
noční svíce, velikonoční vigilie
10.00 hodin – Slavnostní mše svatá
11.10 hodin – Mše svatá Černovír (kaple sv. 
Gotharda)
Pondělí velikonoční – 28. března
8.00 hodin – Mše svatá

pokračování ze str. 16

Sport

Hledání Stromoucha

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivni-
ce U Skoby Vás srdečně zvou na 16. ročník 
turistického pochodu Hledání Stromoucha, 
který se uskuteční v sobotu 5. března.
Start je od 7 do 10 hod. v Pivnici U Skoby, 
Ústí n.O.
Trasy:
10 km: ÚO – Lanšperk a zpět
15 km: ÚO – Černovír – Lanšperk – ÚO

Program STAR Klubu  
– březen 

Dne 5.3. vás zveme na společné „Hledání 
Stromoucha“, délka trasy do 15 km. Sraz 
účastníků je v 9.00 hod. před pivnicí U Sko-
by, odkud povede cesta přes Černovír na 
Lanšperk a zpět.
Dne 23.3. se koná výlet spojený s akcí pod 
názvem „Velikonoce ve Svitavách“. Pro-
gram na náměstí bude zaměřený na veliko-
noční tradice. Sraz účastníků je v 9.25 hod. 
na novém nádraží v ÚO, odjezd vlaku v 9.38 
hod. (rychlík). Návrat do 16.30 hod.

V případě nepříznivého počasí se akce 
nekonají. Informace: tel.: 731 601 548, 
mail:starklub@post.cz, skříňka KČT.

Tomanovi

Přijďte si zacvičit

Akce!!! Dopolední, individuální a  lekce 
pilates v  novém vybaveném studiu FaynFit 
v nákupní galerii Nová Louže. 

Info: www.faynfit.cz, 
pavlina.dvoranova@gmail.com,
tel.: 732 552 850

25 km: ÚO – Lanšperk – Valdštejn – ÚO
35 km: ÚO – Lanšperk – Letohrad – Žampach 
– ÚO
50 km: ÚO – Lanšperk – Letohrad – Žamberk 
– ÚO
Na Skobu a zpět: odkudkoli do ÚO a zpět
Těšit se můžete na tradiční perníčky, účas-
tenské listy, turistické vizitky, krásnou příro-
du a pohodovou atmosféru. 
Další info: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz

Těšíme se na Vaši účast!
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InzerceSport

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

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

Provozní doba březen 2016

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Út 1.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 2.3.  17:00 – 21:00
Čt 3.3. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 4.3. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 5.3. 10:00 – 21:00
Ne 6.3.  9:00 – 20:00
Po 7.3.  13:00 – 21:00
Út 8.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 9.3.  17:00 – 21:00
Čt 10.3. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 11.3 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 12.3. 10:00 – 21:00
Ne 13.3.  9:00 – 20:00
Po 14.3. SANITÁRNÍ DEN
Út 15.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 16.3.  17:00 – 21:00
Čt 17.3. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 18.3. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 19.3. 10:00 – 21:00
Ne 20.3.  9:00 – 20:00
Po 21.3.  13:00 – 21:00
Út 22.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 23.3.  17:00 – 21:00
Čt 24.3. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00
Pá 25.3.  9:00 – 21:00
So 26.3. 9:00 – 21:00
Ne 27.3.  9:00 – 20:00
Po 28.3. ZAVŘENO
Út 29.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 30.3.  17:00 – 21:00
Čt 31.3. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, 
na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475

V březnu se můžete těšit na:
19.3. 21:00 – 24:00 Vodní noc

24.3. – 25.3. Velikonoční prázdniny – rozšířená provozní doba

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

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

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

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

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

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

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

Sauna (provozní doba)

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

Čt
13:00 – 17:00 ženy
17:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

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

Ne 14:00 – 20:00 společná
Saunování s rituály 12.3., 27.3.  

Zimní stadion 
(zimní provoz – provozní doba)

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

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

více informací na tel.: 608 553 305
Předpokládané uzavření Zimního stadionu  13.3.2016
Sledujte www.bazenusti.cz

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

Skatepark 
(provozní doba)

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

• CESTOVNÍ AGENTURA CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefá-
nika 234, mobil: 606 748 616 www.ckm-tour.cz 
POJEĎTE S NÁMI NA POBYTOVÉ ZÁJEZDY: 
Autokarový zájezd do Chorvatska, 10 dní pobytu u moře - Tuče-
pi, Makarska, Baška Voda, Omiš-Sumpetar 
ubytování v apartmánech, možnost polopenze. Termín: 29.6.-
10.7.2016 (12 dní) cena Kč 6 950,-/os. Děti do 12 let Kč 6 400,- 
odjezd z ÚO, ČT ve středu v 19.00 hod. 
Severní Itálie - město CAORLE autokarem, ubytování v hotelu 
Minerva** 200m od moře, polopenze. Termín: 22.7.-31.7.2016 
odjezd ÚO, ČT, cena: Kč 7 900,-/os. 1.dítě do 12 let Kč 2 190,- 
2.dítě do 12 let Kč 5 300,- 
Pobyt v termálních lázních Maďarsko-Bukfurdo hotel Répce 
Gold**** 
Termín: 5.5.-8.5.2016 odjezd ÚO, ČT, cena Kč 5 750,-/osoba za-
hrnuje: 3x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálů, 
župan, dopravu
CHORVATSKO autobusem z ÚO, ČT 
Biograd na Moru penzion Gašpar s chorvatskou s polopenzí, 
ubytování v penzionu ve 2, 3, 4lůžkových apartmánech a po-
kojích, polopenze přímo v penzionu - bohatá snídaně, večeře 
výběr ze 3 menu. Termín: 19.8. - 28.8.2016 
cena: 
Kč 8 490,-/os. dítě 5-12 let Kč 5 850,- dítě do 5 let Kč 2 500,-

• PRO KLIENTY - MLADÝ PÁR, hledám ke koupi byt stavební po-
zemek. Tel: 734 255 150

• JESSI PSÍ SALON V ORDINACI MVDr. PIRKLA: STŘÍHÁNÍ, TRI-
MOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. AKCE pro nové 
zákazníky – 5. návštěva zdarma. Tel.: 728 014 076, 602 431 141, 
Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).

• CA LYDIE SLOUPENSKÁ
Nabízí tuzemskou i zahraniční dovolenou na rok 2016 za příz-
nivé ceny, stále běží akce "včasné nákupy", oblíbené destinace 
- Řecké ostrovy, Bulharsko, Španělsko, Chorvatsko, Rakous-
ko, Itálie. Nabídku najdete na webu: www.cavia.cz, tel. +420 
733 781 781, nebo osobně v kanceláři budova Rieter 2. patro 
Těšíme se na setkání s Vámi!
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Inzerce

Shiatsu na židli  
– pomoc sobě i druhým

Neděle 6. března, 9.30 – 17.00 hodin, vede 
zkušená lektorka Mgr. K. M. Kvochová. Uvol-
nění horní části zad, ramen a šíje, automasáž 
obličeje. Cena 1 200 Kč, 
přihlášky na: www.ksobe.cz, 
tel.: 723 179 855

Powerjóga pro začátečníky 
i pokročilé

Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógy, 
kde si krásně protáhnete a posílíte celé tělo. 
Každé ÚTERÝ 17.30-18.30 v tělocvičně u ZŠ 
Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00 - 19.00 
hodin - začátečníci, 19.00-20.00 - pokroči-
lí (Gymnázium UO,boční vchod). Dále Vás 
zvu na ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení 9.00 - 
10.00 hodin v Medvídku, kde je možnost po-
hlídání dítěte v klubu Fialka. Termíny dvou-
hodinovek: ZUŠ, 6.3. Zdravá záda 10-12hod, 
20.2. Joga CORE10-12hod, Acroyoga 14-16 . 
Další novinkou je netradiční a zabávná for-
ma jogy: ACROYOGA - párová akrobacie pro 
začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel: 602 
245 393, www.jogausti.webnode.cz, jogaus-
ti@seznam.cz nebo na facebooku (skupiny: 
Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme 
se na Vás!!! 

Markéta Skalická
Bára Strnadová a Marcel Skalický

Inlinová školička o letních 
prázdninách

Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou 
školičku plnou her, smíchu a zábavy. Pro vel-
ký zájem pořádáme taktéž Bikovou školič-
ku, Adrenalinovou, Freestylovou školičku, 
příměstský zážitkový tábor, freestyle kolo-
běžky a bruslíme s angličtinou.
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, pojiš-
tění, návštěva aquaparku a závěrečné pře-
kvapení
Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabí-
zíme soukromé lekce in-line bruslení .

Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz, tel.č. 602 245 393

Markéta Skalická

Cvičení pilates

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

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

Rieter CZ s.r.o.

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

Vnímáme • Vytváříme • Investujeme 

Máte zájem si naši společnost prohlédnout? 

Neváhejte nás kontaktovat.

Zvažujete změnu zaměstnání? 
Chcete se o nás dozvědět více?

Navštivte stránky: www.rieter.jobs.cz
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Malá scéna připravila setkání 
s Fr. Uhlířem

Pokračování cyklu setkání s významnou 
osobností našeho města proběhlo v nedě-
li 17. ledna v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. 
Tentokrát diváky čekalo povídání s kontraba-
sistou, skladatelem a naším rodákem Fran-
tiškem Uhlířem. František se hudbě začal 
věnovat už jako malý kluk a postupně se 
přes výuku klavíru v místní hudební ško-
le dostal na brněnskou Státní konzervatoř, 
kterou v roce 1971 úspěšně dokončil. Tam 
už ale vystudoval hru na kontrabas. Dodnes 
hrál a hraje s celou řadou našich i světových 
muzikantů, kapel nebo malých skupin. Byl 
přímým aktérem při nahrávání mnoha de-
sek, ať už jako sideman nebo přímo jako 
šéf vlastní formace. Natočil mnoho velice 
úspěšných CD.

Den otevřených dveří  
ve velkém stylu

Ve středu 20. ledna připravila Základní ško-
la Bratří Čapků 14. ročník Dne otevřených 
dveří. Před školou u velkého slámového 
betléma našla na pár dní domov ovce a kozy 
zapůjčené z lanškrounské zemědělské ško-
ly. Uvnitř školy na návštěvníky čekal bohatý 
program. Nechyběl automobilový trenažér, 
chodby plné fyzikálních zastavení s pokusy 
včetně společné fyzikální show. Děti se moh-
ly seznámit s přírodovědou, fyzikou, interak-
tivními tabulemi nebo si zahrát stolní tenis 
a hokejbal v tělocvičně. 
Do terénu vyrazil také školní televizní štáb, 
který neušetřil téměř nikoho a návštěvníkům 
pokládal řadu všetečných otázek. Program ne-
chyběl ani ve školní družině a také školní jídel-
na připravila pro všechny příchozí ochutnávku 
tradičních jídel a zdravých svačinek.

Vzpomínka na Filipa Topola 

Putovní výstava fotografií Karla Šustera na-
zvaná Vzpomínka na Filipa Topola je do 31.3. 
k vidění v Městské knihovně v Ústí nad Or-
licí. Reportážní a dokumentární fotograf 
Karel Šuster na svých fotografiích přibližuje 
postavu zpěváka, pianisty, skladatele a tex-
taře, a také vůdčí osobnosti kapely Psí vojáci, 
Filipa Topola.

Exit Tour pomáhá s prevencí 
u mladých

Celodenní vzdělávací program pro studenty 
středních škol nazvaný EXIT TOUR zavítal 
ve dnech 2. a 3. února do Ústí nad Orlicí. 
V úterý byl připraven program pro studenty 
Střední školy uměleckoprůmyslové a ve stře-
du pro gymnazisty. Na více jak 400 studentů 
obou škol čekaly rozmanité přednášky, které 
svým obsahem naplňují požadavky Minister-
stva školství na zajištění Minimálního pre-
ventivního programu.
Přednášky byly doplněny dopoledním vy-
stoupením americké rockové kapely Divine 
Attraction a dalším doprovodným progra-
mem, který studentům zpestřil celý den.

Senior klub funguje již 9 let

Výroční členská schůze Senior klubu při 
Centru sociální péče města Ústí nad Orli-
cí se konala ve čtvrtek 11. února. Z více jak 
200 členné základny Senior klubu se schůze 
účastnilo 140 členů. Všechny zde pozdravil 
starosta města Petr Hájek, místostarosta 

Jiří Preclík a předseda Senior klubu Zdeněk 
Ešpandr. Nechyběli ani senioři z partnerské 
polské Bystřice Kladské, kteří se společných 
akcí účastní pravidelně. 
Na programu schůze bylo hodnocení činnos-
ti Senior klubu za uplynulý rok a plán akcí 
na rok následující, zpráva o hospodaření 
a diskuze. Senior klub, který vznikl v prosin-
ci 2007, po celý rok pro své členy připravuje 
bohatý program složený z kulturních, spo-
lečenských, turistických a dalších aktivit. 
Nechybí zájezdy za památkami a na výsta-
vy, společná plavání, cyklovýlety, vycházky 
a řada dalších.

Absolventský koncert ZUŠ 
poprvé v Popráči

Ve čtvrtek 4. února přivítal poprvé klub 
„POPRÁČ“ v hotelu Poprad v Ústí nad Orli-
cí absolventské vystoupení žáků Základní 
umělecké školy Jaroslava Kociana. Na pódiu 
se představili žáci Lindy Gregarové z oboru 
dechových a bicích nástrojů Erik Šulc a David 
Smola, kteří vystoupili jak sólově tak společ-
ně. V únoru pořádá škola řadu oblíbených 
třídních besídek a absolventských koncertů.

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


