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Den otevřených dveří ZŠ Komenského

Srdečně zveme rodiče a zájemce o naši ško-
lu k návštěvě a prohlídce školy dne 21. 3. od 
14 do 17 hodin. Den otevřených dveří bude 
spojen s prohlídkou budov prvního i dru-
hého stupně a také družiny. Program bude 
zaměřen pro budoucí žáky na hry a soutěže. 
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů 
a žáků školy.

Burza práce pro osoby se zdravotním posti-
žením 
ÚP ČR Kontaktní pracoviště Ústí n.O. - oddě-
lení poradenství a dalšího vzdělávání pořádá 
v pátek 24.3. od 9.30 do 12.30 hodin třetí 
ročník Burzy práce pro osoby se zdravot-
ním postižením. Burza se koná na adrese 
ul. 17. listopadu 1394 v prostorách velkého 
sálu (přízemí) Kontaktního pracoviště ÚP ČR 
v Ústí n.O. 

Jarní bazar MC Medvídek
Tradiční jarní bazar se bude konat od 20. do 
23. 3. v budově římsko-katolického farního 
úřadu v Kostelní ulici.
20.3. - 9:00 – 17:30 hod. - příjem věcí do pro-
deje, 21.3. - 8:30 – 17:00 hod. - prodej věcí, 
22.3. - 8:30 – 14:00 hod. - prodej věcí, 23.3. 
15:00 – 17:00 hod. - výdej neprodaných věcí. 
Další důležité informace viz. www.medvi-
dekuo.cz
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Rozpočet města na rok 2017 
Vážení spoluobčané, únorové zastupitelstvo 
schválilo rozpočet města na rok 2017. Příprava 
rozpočtu se opírala o zlepšený výsledek hos-
podaření města za rok 2016, který byl téměř 
o 25 mil. Kč lepší, než předpokládal plán. Pře-
bytek finančních prostředků byl zapojen do 
letošního roku, ve kterém bude Ústí nad Orlicí 
hospodařit s více jak 274 mil. Kč.
 
Součástí rozpočtu města je podrobný sou-
pis stavebních investic a oprav, které budou 
v průběhu roku realizovány v celkové výši 
60 milionů korun. Mezi nejvýznamnější akce 
patří dokončení rekonstrukce ulice Čs. armády 
a výstavba společensko-sportovního centra 
v Knapovci. Stavební práce na komunikaci 
Čs. armády budou prováděny stejně jako na 
podzim za plné uzavírky a vyžádají si na jaře 
opětovné dopravní omezení. Společensko-
-sportovní centrum v Knapovci se realizuje na 
místě bývalé sokolovny, která byla z důvodu 
nevyhovujícího technického stavu zbourána. 
Novostavba za 12 mil. Kč navazuje na venkovní 
antukové hřiště a obsahuje víceúčelový sál, 
klubovnu s možností občerstvení, sociální 
a technické zázemí. 
Letošní investice dále počítají např. s obnovou 
dětských hřišť a odpočinkových ploch, více jak 
3 mil. korun je určeno na údržbu budov škol-
ských zařízení, na běžnou údržbu chodníků, 
komunikací a mostů jsou v rozpočtu vyčleněny 
téměř 4 mil. Další prostředky jsou uvolněny 

na rekonstrukci ulice Školní v Kerharticích 
a nový silniční most v ulici Třebovská v Hylvá-
tech. V centru města se počítá s opravou ulic 
Havlíčkova, Černá a Příkopy. V tomto případě 
se jedná o navazující stavební práce na dokon-
čenou rekonstrukci ulice TGM. V loňském roce 
zde byla provedena výměna kanalizace a díky 
této skutečnosti se může realizovat i záměr 
úpravy prostoru před Malou scénou. Investice 
ve výši téměř 15 mil. Kč směřuje do zateplení 
budovy MŠ Na Výsluní. Na akci získalo město 
finanční dotaci v rámci programu Státního 
fondu životního prostředí. V městské části 
Hylváty budou zahájeny dvě dlouho odklá-
dané stavby. Jedná se o rekonstrukci hasičské 
zbrojnice sboru dobrovolných hasičů a pří-
stavbu MŠ Pod Lesem. Naopak akcí, o které 
se původně neuvažovalo, ale která musela být 
do plánu investic města prioritně zařazena, 
je řešení havarijní situace školní jídelny vedle 
budovy gymnázia. Na podzim loňského roku 
došlo ke statickému narušení objektu. V sute-
rénu se objevily trhliny na obvodovém zdivu, 
zároveň došlo k poruchám na podlaze jídelny. 
V současné době probíhá stavebně-technické 
posouzení, na základě kterého bude defini-
tivně rozhodnuto za jakých finančních a pro-
vozních podmínek bude možné jídelnu opra-
vit. Připravovanou alternativou je přemístění 
školní jídelny do bývalé jídelny v budově OSSZ. 
Rozpočet města počítá s dalšími výdaji na 
revitalizaci areálu Perly. V letošním roce dojde 

k demolici výrobních hal a budou vypracovány 
realizační projekty technické a dopravní infra-
struktury a novostavby domu dětí a mládeže.

Vážení spoluobčané, podrobně jste měli mož-
nost seznámit se s návrhem rozpočtu a plá-
nem investičních akcí na webových strán-
kách města. Tuto možnost máte samozřejmě 
i nadále. Zároveň můžete na městském webu, 
na odkazu „klikací rozpočet města“, sami kon-
trolovat jeho průběžné plnění. 

Petr Hájek
starosta města

Poslední poděkování panu 
Jaroslavu Řeháčkovi st.

Město Ústí nad Orlicí se rozloučilo s býva-
lým místostarostou panem Jaroslavem 
Řeháčkem st., který zemřel 30. ledna to-
hoto roku. Pan Jaroslav Řeháček st. byl 
spjat zejména s  městskou firmou TEP-
VOS, spol. s r.o. V dozorčí radě společnosti 
působil patnáct let. Přes těžkou nemoc se 
o dění ve městě a ve společnosti TEPVOS 
i nadále aktivně zajímal. Za obětavou práci 
pro město Ústí nad Orlicí si pan Jaroslav 
Řeháček zasloužil nejedno poděkování.
Čest jeho památce. 

Petr Hájek
starosta města
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Informace z radnice

Záměr prodeje družstevního 
bytu

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr pro-
deje družstevního bytu o velikosti 1+1 a vý-
měře 36,69 m2 

Byt se nachází v ulici Polní v Ústí nad Orli-
cí. Nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 
470 tis. Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a ná-
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – ma-
jetkoprávní záležitosti a na telefonním čísle 
465 514 266 nebo 736 516 266.

Výměna řidičských průkazů

V roce 2007 bylo v ČR vydáno celkem 
1.146.518 řidičských průkazů, což je největší 
počet v historii a u těchto průkazů je doba 
platnosti 10 let. Více než 420.000 řidičů si 
již řidičský průkaz vyměnilo, ale více než 
720.000 řidičů výměna ještě čeká. Z hledis-
ka věku je skupinou, které se výměna týká 
nejvíce, skupina řidičů ve věku nad 61 let. 
Aktuálně zbývá vyměnit nejvíce průkazů v sr-
pnu, říjnu a listopadu. Počet řidičských prů-
kazů k výměně za tyto tři měsíce tvoří více 
než třetinu všech průkazů, kterým tento rok 
končí platnost.
 
V rámci obce s rozšířenou působností Ústí 
nad Orlicí zbývalo k 01.02.2017 vyměnit 
řidičský průkaz, z důvodu končící platnos-
ti, celkem 1.760 řidičům. Řidiči by neměli 
s návštěvou úřadu vyčkávat, aby se vyhnuli 
zbytečným frontám. O nový řidičský průkaz 
lze požádat již 3 měsíce před skončením plat-
nosti a je zcela zdarma, lhůta pro vydání je 
20 dnů. V případě expresního vydání do pěti 
dnů si řidiči připlatí 500 Kč.
 
K vydání nového řidičského průkazu stačí při-
jít s platným průkazem totožnosti na přísluš-
ný úřad obce s rozšířenou působností (podle 
místa trvalého bydliště řidiče) a donést jed-
nu průkazovou fotografii a současný řidičský 
průkaz. Pokud řidiči o výměnu nepožádají 
včas, hrozí jim za řízení s neplatným řidič-
ským průkazem bloková pokuta, která může 
být až 2.000 Kč a v případě správního řízení 
je uložena pokuta v rozpětí 1.500 Kč až 2.500 
Kč.

Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy, silničního hospo-

dářství a správních agend

Statistické šetření ve městě

Český statistický úřad bude na území města 
Ústí nad Orlicí, konkrétně v ulicích Poříční, 
Sluneční, Za Vodou a Třebovská, v období 
od 4. února do 28. května provádět statistic-
ké šetření s názvem Životní podmínky 2017. 
Jedná se o šetření, které získává informa-
ce o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na 
životní podmínky domácností. Šetření pro-
bíhá každoročně a týká se území celé České 
republiky. Zjišťování se stejným obsahem se 
koná v dalších 31 evropských zemích a jeho 
smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná 
data o sociální situaci jejich obyvatel.

Tazatel Českého statistického úřadu se při 
návštěvě náhodně vybraných domácností 
prokáže průkazem tazatele ČSÚ a svým ob-
čanským průkazem. Oprávněnost návštěvy 
tazatele je možno ověřit na internetových 
stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, 
dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na 
telefonním čísle 466 743 445.
Více informací k šetření lze získat v odkaze: 
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_
setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_do-
macnosti.

Systém pytlového sběru plastu, papíru a nápojových kartonů 

Nejčastější dotazy 2017!

Vážení spoluobčané, jsme rádi, že i v roce 
2017 máte zájem o slevový systém pytlové-
ho sběru a registraci pro vstup do Sběrného 
dvora v Ústí nad Orlicí. Protože se na nás jed-
notlivě obracíte s opakujícími se dotazy, rádi 
je vysvětlíme i ostatním:

Kontrolu načtených pytlů systému pytlo-
vého sběru tříděného odpadu si můžete 
provádět ve webové databázi, kterou 
najdete za bílou ikonou s nápisem „Kon-
trola odevzdaných pytlů 2017“ nahoře 
v pravém sloupci na stránce www.us-
tinadorlici.cz, nebo přímo za odkazem 
http://odpady.muuo.cz/ S reklamací 
chybně načtených pytlů se můžete také 
obrátit na tel. číslo 465 514 263 (p. Ve-
línská). Reklamace se přijímají pouze po-
slední středu v měsíci od 14:00 do 17:00, 
poslední reklamační den je 20.12.2017!

Zóna svozu Datum svozu 2017

Centrum
6.1.; 3.2.; 3.3.; 31.3.; 28.4.; 
26.5.; 23.6.; 21.7.; 18.8.; 
15.9.; 13.10.; 10.11.; 8.12.

Okraje
20.1.; 17.2.; 17.3; 14.4.; 
12.5.; 9.6.; 7.7.; 4.8.; 1.9.; 
29.9.; 27.10.; 24.11.

• Proč nám některé pytle od domu neodvezli 
a sousedům ano? V roce 2017 byly uprave-
ny svozové trasy a tedy i jiné faktické časy, 
než tomu bylo v roce 2016. Na základě 
dřívější zkušenosti jste měli vypozorovaný 
čas odvozu Vašich pytlů. Bohužel z důvodů 
úprav jednotlivých svozových tras došlo 
i ke změně jednotlivých časů. Žádáme Vás 
proto o dodržení stanoveného času v den 
svozu, který je stanovený na 6 hodinu ran-
ní. Děkujeme 

• Není nám jasné, která část katastru Ústí 
nad Orlicí je v zóně svozu Okraje? V zóně 
Okraje jsou části města od ulice Králové-
hradecká a Moravská. Směrem ke stadio-
nu, k vlakovému nádraží, (Kerharticím, 
Hylvátům) konkrétně ulice V Lukách, Q. 
Kociána, Zborovská, Mlýnská, Na Bělisku, 
Na Studánce, Nádražní, M.R. Štefánika od 
Avionu k nádraží, J. Haška, Na Ostrově, A. 
Staška, J. Štyrsy, Pod Horou, Lázeňská, J.K. 
Tyla, Palackého, K, Světlé, Na Rámech, 
Svat. Čecha, Vrbová, Za Drahou, Třebovská, 
U Rybníčku. 

Chápeme, že toto vymezení není úplně ná-
vodné, ale vychází z požadavku tras svozové 
firmy. 

DĚKUJEME za váš odpovědný přístup! 

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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Základní škola Bratří Čapků

Lyžařské výcviky
V prvním lednovém týdnu se třída 7. A vydala 
do Říček v Orlických horách, kde absolvovala 
lyžařský výcvik. Ubytovaní jsme byli v penzio-
nu Polesí. Děti byly rozděleny do tří družstev, 
ve kterých se učily nebo zdokonalovaly ve 
svých lyžařských dovednostech. Lyžovaly na 
sjezdovkách, které byly pokryty přírodním 
i technickým sněhem, a na kopec se dostá-
valy na pomě, ale také na sedačkové lanovce. 
Ve čtvrtek 5. 1. proběhl na modré sjezdovce 
závod ve slalomu. Kromě lyžování si žáci vy-
slechli několik přednášek a večer se bavili při 
společenských hrách. Stejný program absol-
vovala o týden později také třída 7.B. Všichni 
zúčastnění si užili nádherné sněhové nadílky 
a někteří navíc objevili své skryté sportovní 
dovednosti. 

Jan Jetmar

Den otevřených dveří 
Přibližně v polovině školního roku se na naší 
škole pravidelně koná Den otevřených dveří. 
Stejně tomu bylo i letos, a tak ve středu 18.1. 
mířilo k hlavnímu vchodu více lidí, než bývá 
ve všední dny obvyklé. Již od 14 hodin byli 
ve vestibulu připraveni žáci, kteří návštěvní-
ky prováděli po celé budově a seznamovali 
je s novinkami. K nim mimo jiné patří i nová 
školní knihovna vybudovaná v přízemí vedle 
šaten druhého stupně. Její slavnostní otevře-
ní se stalo zlatým hřebem pestrého odpoled-
ního programu. Kromě toho mohli návštěv-
níci zaregistrovat i další proměny, jimiž škola 
prochází. Stále je tedy na co se těšit a čím 
překvapit. Tak zase za rok…na „Čapce“.

Petra Mihulková

pokračování na str. 4

Poděkování hasičům

Děkujeme za spolupráci panu Ing. Josefu Ny-
kodýmovi a dobrovolným hasičům z Hylvát, 
kteří nám odstranili sníh ze střech v mateřské 
školce se vzkazem: „DĚKUJEME ZA VSTŘÍC-
NOST A OCHOTU“. Přejeme Vám do budouc-
na hodně špenátu a stále dobrou náladu.

Kolektiv Mateřské školy u skřítka Jasánka

Základní škola Komenského

Den otevřených dveří ZŠ Komenského
Srdečně zveme rodiče a zájemce o naši 
školu k návštěvě a prohlídce školy dne 21. 
3. 2017 od 14 do 17 hodin. Den otevřených 
dveří bude spojen s prohlídkou budov prv-
ního i druhého stupně a také družiny. Pro-
gram bude zaměřen pro budoucí žáky na hry 
a soutěže. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv 
pedagogů a žáků školy.

Komenda na lyžích
Téměř devadesát žáků naší školy se zúčast-
nilo ve dvou lednových týdnech lyžařských 
kurzů v nové lokalitě v Kunčicích u Starého 
Města pod Sněžníkem. „Sedmáci“ zdokonalili 
své lyžařské umění, žáci 8. a 9. tříd vybrou-
sili styl jak na lyžích, tak na snowboardech. 
Pevně věříme, že se nám podaří zrealizovat 
Zimní sportovní den, na kterém absolventi 
těchto kurzů předvedou svoje umění. 

Mgr. D. Špindlerová

Matematické soutěže na ZŠ Komenského 
zahájeny
V okresním kole matematické olympiády nás 
v úterý 24. 1. 2017 reprezentovali Kristián 
Křivohlávek z IX. B (úspěšný řešitel) a Marké-
ta Holásková z V. B. Ve středu 1. 2. se konalo 
školní kolo Pythagoriády. Z 5. ročníku se ho 
zúčastnilo 17 žáků, úspěšnými řešiteli byli 
Ivan Pavlovec, Alena Brandejsová a Kateřina 
Kaucová (všichni z V. A). Šestý ročník byl za-
stoupen 15 žáky, úspěšnými řešiteli byli Filip 
Jaroš (VI. A) a Anna Procházková (VI. B). V 7. 
ročníku se zúčastnilo školního kola 22 žáků 
a v 8. ročníku 8 žáků. Zde nejlepších výsledků 
dosáhli Michal Krupa a David Roušar (VII. C), 
Ondřej Krátký (VIII. A) a Evgeniya Petrovna 
Kusenko (VIII. B).

Základní umělecká škola  
Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 569 551, e-mail: info@zusuo.cz
www.ZUSUO.cz

Jarní koncert orchestrů ZUŠ
st 1.3. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Vystoupení orchestrů Decapoda a Black Band

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 13.3. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Absolventský koncert
Marie Hynková – housle
Jana Marková – viola
pá 24.3. | 17.00 hodin | koncertní sál

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 27.3. | 17.00 hodin | koncertní sál

Absolventský koncert
Hana Jasanská – housle
pá 31.3. | 18.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Střední škola 
uměleckoprůmyslová

V Dobrušce se studenti reklamy nenudili
Poslední lednový den byl pro studenty re-

klamních oborů Střední školy uměleckoprů-
myslové v Ústí nad Orlicí ve znamení zajímavé 
exkurze. Už po několikáté se studenti a jejich 
pedagogové odborné výuky podívali do firmy 
Servisobal obaly s.r.o. se sídlem v Dobrušce. 
A ve společnosti, která patří k důležitým za-
městnavatelům regionu, se dověděli řadu 
zajímavých informací.Ilustr. foto
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pokračování ze str. 3

„Nejprve nás v krásných nových prostorách 
seznámil pan Jiří Štěpán s vývojem společ-
nosti, s výrobním programem a s plány firmy 
do budoucna. Pak následovala velmi zajíma-
vá a inspirující návštěva oddělení konstrukce, 
kde nám pan Marek Sekula ukázal řadu kon-
strukčních řešení obalů, vysvětlil studentům, 
jaké požadavky mohou být ze strany zákazní-
ka na obaly kladeny a jaké parametry musí 
splňovat. Současně s tím se studenti dově-
děli, jak se provádí zkoušky obalů, a podívali 
se do zkušebny,“ popsala vyučující průběh 
návštěvy, jejíž součástí byla také prohlídka 
výrobních hal. „Celou exkurzi jsme zakončili 
opět v nových prostorách, kde mohli studenti 
vidět moderní, ergonomicky řešená pracovi-
ště. Na první pohled je zřejmá příkladná péče 
firmy o vlastní zaměstnance a jejich potřeby,“ 
nešetřila slovy chvály Jana Nagyová.

Mgr. Jan Pokorný
Foto: A. Faltus

Decapoda se představí v Německu

Zajímavá zkušenost v podobě prvního zahra-
ničního zájezdu čeká letos v březnu hráče 
Symfonického orchestru Decapoda ze ZUŠ 
Jaroslava Kociana. Na základě spolupráce 
s německým studentským symfonickým or-
chestrem Jugendsinfonieorchester vyces-
tují po jarních prázdninách do domovského 
města tohoto tělesa – městečka St. Georgen 
v pohoří Schwarzwald. Čeští muzikanti bu-
dou ubytováni v rodinách členů německého 
orchestru a oplatí jim tak návštěvu v Ústí nad 

Orlicí, kterou absolvovali v květnu loňské-
ho roku. Hostitel si pro ústecké muzikanty 
přichystal bohatý program, v němž nechybí 
návštěvy muzeí, exkurze do továrny ani pěší 
túra k nejvyšším vodopádům v Německu. 
Decapoda se německému publiku představí 
na třech koncertech, na které už od září pilně 
zkouší. Zájezd by nebylo možné uskutečnit 
bez štědré podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti.

Zprávičky ze Stacionáře

Lyžařské závody ve Studnici
Sportovci našeho Stacionáře prožili krásný 
týden na lyžařském pobytu ve Studnici u No-
vého města na Moravě. Tento pobyt byl fi-
nancován ze sponzorského daru Cakle fest, 
který našim sportovcům věnoval pan Fišera 
z Ústí nad Orlicí a jeho kamarádi.
Lyžařských závodů a pobytu se zúčastnili 

sportovci za Stacionáře Ústí nad Orlicí, Ho-
donína, Brna, Kyjova a Mělníka. ČHSO mělo 
na této akci spoluúčast, jako soustředění 
některých sportovců, kteří pojedou v březnu 
na Zimní světové hry do Rakouska. V rámci 
spoluúčasti ČHSO proběhlo školení ZDRAVÝ 
SPORTOVEC ve spolupráci s Fakultou spor-
tovních studií Masarykovy univerzity Brno.

Naši běžkaři si přivezli medaile: 
M. Bartošová 3. místo v běhu na 3 km
M. Bartošová 3. místo v běhu na 1 km
M. Mareš 2. místo v běhu na 1 km
F. Heinige 2. místo v běhu na 500 m
R. Mikulecký 1. místo v běhu na 100 m

N. Harapátová 2. místo v běhu na 100 m + 
50 m 
P. Horáková 4. místo v běhu na 100m 

Ve čtvrtek odpoledne po ukončení závo-
dů jsme navštívili Městské lázně v Novém 
Městě. Užili jsme si relaxace v plaveckém, 
relaxačním bazéně a ve vířivce. Byl to pěkný 
odpočinek po sportovním týdnu.
Prezentovali jsme se předtančením na Valen-
týnském plese ve Svitavách, děkujeme firmě 
Zářecký BUS Doprava za sponzorství při do-
pravě.

H. Zastoupilová
ved. zařízení

Obaly s perspektivou
Dobrušský Servisobal v posledním roce vý-
razně rozšířil výrobu a s ní i moderní areál. 
Podle Jany Nagyové z pedagogického sboru 
ŠSUP jsou tak exkurze pro studenty rekla-
my, kteří se vzdělávají také v oblasti obalové 
techniky, stále zajímavější. 
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Senior klub

Slaví 10 let

Senior kino
st 8.3. | 14.30 hodin 
V Roškotově divadle bude promítán film Mi-
luji tě modře. Vstupné pro člena SK 40 Kč. 
Hlásit se můžete dne 7.3. ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hod., nelze se zúčastnit bez 
přihlášení. Pro vstupenky se dostavte včas. 
Akci zajišťuje p. Šamšulová

Josef slaví MDŽ
čt 9.3. | 15.00 hodin
Akce se koná ve spolupráci s CSP v jídelně 
CSP – bývalý Penzion. K tanci a poslechu hra-
je p. Šalda. Na akci je možné donést vlastní 
občerstvení, káva a čas zdarma. Vstupné 40 
Kč se vybírá na místě. Zveme zejména všech-
ny obyvatele CSP a přilehlého okolí. Za SK 
akci zajišťuje p. Ešpandrová a p. Šamšulová

Plavání nejen pro členy SK – NOVINKA
pá 3. a 24.3. | 14.00-15.30 hodin
Plavání spojené se cvičením ve vodě v KPB 
v ÚO. Pro členy Senior klubu vstup na průkaz-
ku 50 Kč, nečlen 60 Kč. Peníze si přichystejte 
přesně. Akci zajišťuje p. Šlegrová

Akademie volného času
st 15.3. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme 
na přednášku Romana Mlejnka - Jeskyně 
a propasti: svět, ve kterém jsme se nenarodi-
li. Vstup volný, akci zajišťuje p. Rabová

Cestopisná přednáška
čt 16.3. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem vás zveme na 

přednášku Kateřiny Motani – Nezkrotná Bra-
zílie – z Ria za modrým papouškem. Vstupné 
50 Kč pro člena SK. Hlásit se můžete 7. a 14.3. 
ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hod. Nelze 
chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje Mgr. Ště-
chová

Značení turistických cest
čt 16.3. | 14.30 hodin
Přednáška p. Motla v jídelně CSP – bývalý 
Penzion. Vstup volný. Po přednášce následu-
je procházka cca 1 km s praktickými ukázka-
mi. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.

Turnaj ve hře PRŠÍ
út 21.3. | 15.00 hodin
Velký turnaj ve hře prší o pohár 1. místosta-
rosty pro 32 účastníků. Hraje každý proti kaž-
dému. Zúčastnit se mohou všichni neprofesi-
onální hráči bez ohledu na věk. Zveme i členy 
jiných klubů a školní děti. Akce se uskuteční 
v Klubu důchodců – na Sladkovně. Přihlásit 
se můžete dne 7. a 14.3. ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hod., nelze se zúčastnit bez 
přihlášení. Děti lze přihlásit i telefonicky u or-
ganizátorů. Registrační poplatek 20 Kč, děti 
do 15 let zdarma. Budeme rádi, pokud se za-
pojí žáci našich škol. Akci zajišťují p. Šamšulo-
vá a JUDr. Králík

Jarní vycházka
čt 23.3. | 13.30 hod. 
Jarní vycházka přes Cakli po cyklostezce do 
Sporthotelu. Sraz ve 13.30 hod. u Lidlu. Akci 
zajišťují JUDr. Králík a p. Šamšulová

Taneční podvečer s hudbou
čt 30.3. | 17.30 hodin
Podvečer s hudbou Miroslava Biena a jeho 
doprovodem. NOVINKA – k tanci a poslechu 
hrajeme nejen členům SK a nejen seniorům. 
Přijďte se s námi vrátit do svých mladších let. 
U baru dobré pití i jídlo. Vstupné se hradí na 
místě, na průkazku pro člena SK 40 Kč, pro 
ostatní 50 Kč. Akci zajišťují p. Šlegrová a JUDr. 
Králík.

INFORMACE

28. února bylo ukončeno vybírání udržova-
cícho příspěvku a přihlášek do SK. Přesto se 
zájemci mohou hlásit dále na službě ve Slad-
kovně, vždy však bude nutné vyplnit přihláš-
ku a zaplatit celý příspěvek.

Zprostředkováváme relaxační pobyty senio-
rů v Krkonoších: 

Pec pod Sněžkou – penzion Jindřichův dům
Termín: 23. 7. - 30. 7. a 27. 8 - 3. 9. 2017, 
ubytování a plná penze: cena 3465,- Kč, 13 
pokojů 

Jánské Lázně – Modrokamenná bouda
Termín: 20. 8. - 27.8. 2017, ubytování a plná 
penze: cena 3 000,- Kč, 15 pokojů 

Rokytnice nad Jizerou – chata Skoll
Termín: 15.7. – 22.7.2017, ubytování a plná 
penze: cena 3 000,- Kč, 14 pokojů 
Přihlášky v kanceláři „Senior klubu“ ve Slad-
kovně od 4.4. 2017 do 30.5.2017 každé úterý 
od 10.00 do 12.00 hodin. Hlásit se může kaž-
dý občan. Při přihlášení se bude platit záloha 
1 000,- Kč. Akci zajišťuje a bližší informace 
podá p. Šamšulová tel. 722475129

Hledáme obdobné kluby z okolí našeho 
města ke spolupráci – kterým bychom rádi 
zasílali program našich akcí a nabízeli vol-
ná místa z těchto akcí – v případě zájmu se 
hlaste předsedovi SK.

KONTAKTY NA SK: 
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík 
722475132, p. Šlegrová 722475131, 
Mgr. Štěchová 731601548, p. Rabová 
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390, 
p. Ešpandrová 734188855. 

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

JUDr. Zdeněk Ešpandr

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK - TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 

k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kra-
je a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační 
a volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v bu-
dově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO

Lesní zvěř ve fotografiích
1.-31.3. | výstava| 8.00-15.30 hodin
Vstupné zdarma
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Pečeme, vaříme – Oreo sušenky
9.3. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct známé sušenky Oreo, 
vstupné zdarma

Odpolední vycházka
16.3. | sraz ve 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města společně 
s paní Zdenou Urbanovou

Epidemiologická situace v našem městě
23.3. | 15.00 hodin
Přednáška MUDr. Marty Pavlové o tom, čeho 
bychom se měli vyvarovat, vstupné dobro-
volné

Kudova Zdroj – Výlet Polsko
28.3. | 8.00 hodin
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo 
každé pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na 
ČČK, kde se provádí úhrada za výlet.
Návrat okolo 15 hodiny - zastávka v Náchodě. 
Místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí nad 
Orlicí, cena: 120,- Kč člen ČK, 150,- Kč ostatní

Šikovné ručičky – Pedig
30.3. | sraz v 15.00 hodin
Velikonoční výrobky z pedigu. Sraz před bu-
dovou OS ČČK. Spolupořadatel akce: Speciál-
ní základní škola, mateřská škola a praktická 
škola Ústí nad Orlicí, vstupné: úhrada spotře-
bovaného materiálu

PŘIPRAVUJEME:

14. dubna 2017 - VÝLET - Velikonoce na Ve-
selém kopci
Pojeďte s námi na Veselý Kopec nadýchat se 
atmosféry velikonočních svátků. Návštěvníci 
mají možnost prohlédnout si interiéry rou-
benek doplněné o ukázky velikonočního pe-
čiva, zdobených vajíček a dalších tradičních 
předmětů. Dozvědí se tu například o tom, 
proč se na Zelený čtvrtek peklo pečivo zva-
né jidáše, jaké byly tradiční způsoby zdobení 
kraslic na Horácku, nebo co lidé žijící před sto 
lety jedli na Boží hod velikonoční. Zajímavé 
jistě budou i ukázky zhotovování velikonoč-
ních předmětů: pletení pomlázek, zdobení 
kraslic různými technikami, pečení a tvarová-
ní velikonočního pečiva a dalších. Na Veselý 
Kopec totiž přijali pozvání lidoví řemeslníci, 
kteří nejen předvedou svoji dovednost, ale 
nabídnou své výrobky k prodeji. Nebudou 
chybět výtvarné dílničky pro děti. Přihlásit 
se můžete na tel. 775 765 659 nebo každé 
pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK, kde 
se provádí úhradu za výlet. Čas odjezdu: 8.00 
hodin, místo odjezdu: autobusové nádraží 

Ústí nad Orlicí, cena: 100,- Kč člen ČK/děti, 
130,- Kč ostatní cena obsahuje dopravu (na 
místě se hradí vstupné do skanzenu a jar-
mark)

PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA - CENTRUM SETKÁVÁNÍ: každý 
čtvrtek od 9.00 do 15.30 hodin - přijďte si 
popovídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK (společenské hry)
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová míst-
nost. Bližší informace a objednání na tel. 775 
765 659. Vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba

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

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: ote-
vřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do 
16.00 hodin
 
PRO DĚTI - JARNÍ PRÁZDNINY
 6. března 2017
 - dopoledne plné her, soutěží a zábavy
7. března 2017 
- dopoledne tvořivých činností
 8. března 2017 
- zimní putování, hry, soutěže dle počasí
 
Program je pro děti připraven vždy od 8.00 
do 12.00 hodin. Místo konání: budova OS 
ČČK Ústí nad Orlicí. Na program je nutné se 
přihlásit na tel: 775 765 659 nebo na ustina-
dorlici@cervenykriz.eu. Děkujeme za pocho-
pení. Cena programu na den: 50,- Kč (cena 
obsahuje svačinu, materiál pro zajištění pro-
gramu). Změna programu vyhrazena - infor-
mace o programu a bližší informace na www.
cckuo.cz
 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY určené pro děti ve 
věku od 7 do 12 let
I. turnus: 10. - 14. července, Ústí nad Orlicí
II. turnus: 21. - 25. srpna, Ústí nad Orlicí

Bližší informace a přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cerve-
nykriz.eu, www.cckuo.cz
 
OSTATNÍ AKCE
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - velikonoční výrob-
ky dětí ze školských zařízení v Ústí nad Orlicí 
a neziskových organizací velikonoční ukázky 
malování kraslic, obháčkování vajíček od 4. 4. 
2017 do 7. 4. 2017. Zasedací místnost Měst-
ského zastupitelstva - budova radnice (Gale-
rie), otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin, akce 
se koná za podpory Města Ústí nad Orlicí
 
18. března 2017   
SPOLEČENSKÝ VEČER ČČK
Čas: 20.00 - 02.00 hodin, místo konání: Kul-
turní dům v Ústí nad Orlicí, hudba: BETL 
BAND Vysoké Mýto, bohatá tombola, před-
tančení, občerstvení, vstupné: 110,- za oso-
bu. Vstupenky v prodeji na OS ČČK Ústí n. Orl. 
(Kopeckého 840), na Informačním centrum 
města Ústí nad Orlicí nebo přes www.cckuo.cz
 
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek od 14.00 
do 18.00 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, DROBNÉ OPRAVY - služ-
by „HODINOVÉHO MANŽELA“
Bližší informace a objednání úklidové služby 
na tel.: 773 001 088. Bližší informace a ob-
jednání služeb hodinového manžela na 
tel.: 775 765 659
 
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, interne-
tem. Bližší informace a objednání ubytování 
na tel.: 775 765 659

Burza práce pro osoby se zdravotním postižením 

ÚP ČR Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - 
oddělení poradenství a dalšího vzdělávání 
pro Vás pořádá v pátek 24.3.2017 od 9.30 do 
12.30 hodin třetí ročník Burzy práce pro oso-
by se zdravotním postižením. Burza se koná 
na adrese ul. 17. listopadu 1394 v prostorách 

velkého sálu (přízemí) Kontaktního pracoviš-
tě ÚP ČR v Ústí nad Orlicí. Účastnit se budou 
zástupci organizací, které se zabývají proble-
matikou zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením – zaměstnavatelé, poskytovatelé 
sociálních služeb, organizace státní správy. 
Můžete zde získat informace o nabízených 
pracovních místech, konkrétních pracovních 
činnostech, pracovních podmínkách, kvalifi-
kačních předpokladech atd.
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Svaz postižených civilizačními 
chorobami, z.s., základní organizace Ústí n. O.

Pozvánka na divadelní představení „Velký 
holky nepláčou“, v provedení herců praž-
ských divadel (hrají: Jana Šulcová, Veronika 
Jeníková, Dana Batulková, Vendula Křížová, 
Čestmír Gebouský, Marcel Vašinka a další) 
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí, pátek 17. 
března 2017 v 19.30 hod. Cena pro člena 
260,- Kč, pro nečlena 280,- Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna (Hylvá-
ty v 18.40, Dukla v 18.45, Družba v 18.50, 
Tvardkova v 18.55, Penzion v 19.00)
Přihlášky v Klubu důchodců – Sladkovně 1. 
a 2. čtvrtek v březnu od 10 – 11.30 hod. nebo 
telefonicky na č. 737 378 815.
Hezký zážitek přejí členové výboru ZO SPCCH

CEDR hledá dobrovolníka

Hledáme dobrovolníka na vedení Tvořivého 
kurzu pro klienty Sociálně aktivizačních slu-
žeb organizace CEDR Pardubice o.p.s. do po-
bočky v Ústí nad Orlicí
Požadujeme: vedení tvořivého kurzu - sku-
pina max. 6 lidí, věk nad 18 let, doporučený 
rozsah 1 x týdně 1 hodina, potřebná manu-
ální zručnost a kreativita, schopnost komu-
nikace s cílovou skupinou – dospělé osoby 
s duševním onemocněním (dobrovolník 
bude v této oblasti proškolen), spolehlivost, 
trpělivost, empatický přístup, samostatnost, 
intervize se sociálním pracovníkem – pravi-
delná spolupráce, atp.
Nabízíme: proškolení v oblasti práce s cílo-
vou skupinou, nepřetržitou podporu ze stra-
ny sociálního pracovníka – ten je přítomen 
v organizaci po celou dobu vedení skupino-
vých aktivit, možnost získání zkušeností při 
práci s lidmi se zdravotním hendikepem, po-
tvrzení o dobrovolnictví (praxe pro účely stu-
dia nebo uplatnění na trhu práce) a výstupní 
hodnocení spolupráce, pojištění dobrovolní-
ka Dobrovolnickým centrem KONEP v rámci 
smlouvy o dobrovolnické službě, pravidelné 
intervize a supervize.
Rádi Vás přivítáme!
Kontakt: Jana Koželuhová, sociální pracov-
nice CEDR Pardubice o.p.s. pobočka Ústí 
nad Orlicí
T. G. Masaryka 115, Ústí n. Orl. 562 01, 
e-mail:kozeluhova@cedrops.cz, 
tel.: 603 542 697, www.cedrops.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. 
s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace: Jste senior nebo osoba 
se zdravotním postižením a chcete umět pra-
covat na počítači? Dostal/a jste tablet a ne-
víte, jak ho ovládat? Přejete si komunikovat 
s blízkými přes e-mailovou poštu a nevíte jak 
na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti, 
pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. 
Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/
tabletu, provedou Vás krásami internetu, 
naučíte se ovládat základní programy jako 
je Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint 
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb. 
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně 
postižené do běžného života. Služba je po-
skytována ZDARMA. 
Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik 
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik 
péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo 
další členy domácnosti, nácvik samostatné-
ho pohybu, nácvik dovedností potřebných 
k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do 
zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti vyu-
žívat dopravní prostředky, nácvik efektivního 
hledání pracovního místa a vystupování při 
pracovním pohovoru, nácvik komunikačních 
dovedností a práce s informacemi, nácvik 
základů znakového jazyka, podávání infor-
mací o možnostech získávání rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek a informační 
servis a zprostředkování dalších služeb.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co 
největší míře umožnit zdravotně postiženým 
občanům, dětem a seniorům žít soběstačný 
a plnohodnotný život v jejich přirozeném 
prostředí. Za pomoci osobních asistentů 
se mohou realizovat v osobním, společen-
ském a případně i pracovním životě. Osobní 
asistenti pomáhají uživatelům při zvládá-
ní každodenních běžných činností, jako je 
pomoc v domácnosti, v práci, ve školách, 

v mateřských školkách, doprovody k lékaři, 
na úřady, na nákupy a další, dle individuál-
ních požadavků uživatele. Hlavním cílem je 
větší množství služeb pomáhajících občanům 
se zdravotním postižením a seniorům při za-
čleňování do společnosti a při řešení jejich 
osobních problémů vyplývajících z jejich 
handicapu a pomoci člověku se zdravotním 
postižením zvládnout prostřednictvím osob-
ního asistenta ty úkony, které by zvládal sám, 
kdyby neměl postižení. 
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, 
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18 
let- 60 Kč/hod., od 18 hod. a o víkendu 120 
Kč/hod., od 18 let -70 Kč/hod., od 18 hod. 
a o víkendu 130 Kč/hod.
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími do-
tazy a problémy. Jedná se například o pomoc 
v orientaci v systému sociálního zabezpeče-
ní ČR a to zejména v oblasti státní sociální 
podpory, příspěvku na péči, dávek pomoci 
v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním 
postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku 
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na nás 
také obrátit při sepisování žádostí, námitek, 
odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše 
pomoc také spočívá v podpoře při hledání 
vhodného pracovního místa a při sepisování 
strukturovaného životopisu. Při řešení situ-
ace vám bude umožněna práce na počítači, 
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Nevá-
hejte se na nás obrátit.
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro děti 
se zdravotním postižením
Zapůjčit si u nás můžete dětský invalidní 
vozík, autosedačku, berle, chodítka, dětské 
kolo, mobilní a pojízdnou sedačku.

Kde nás najdete: Čs. armády 1181 
(vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, 
tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Stomatologická pohotovost

4. – 5.3. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
1. – 12. 3. – MUDr. Milena Břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
18. – 19.3. – MDDr. Jiří Hájek, 
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 420 400
25. – 26. 3. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
1. – 2.3. – MUDr. Miroslava Hendrychová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960

Přesun stomatologické ordinace

Chtěli bychom informovat občany o přestě-
hování stomatologické ordinace MUDr. Ve-
roniky Kubáskové a MUDr. Ludmily Zaple-
talové.

Nově je stomatologická ordinace umístěna 
na Velkých Hamrech 155, ÚO. Telefonní číslo 
zůstává nezměněno: 604 463 997.
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Sociální / zdravotní

Nová sociální služba

Stává se Vám, že jste občas nepochopeni 
nebo nechápete situace, které se kolem Vás 
dějí? Nedaří se Vám navazovat společenské 
kontakty? Potřebujete pomoc při sebeobslu-
ze a zvládání běžných úkonů v domácnosti?
Od ledna 2017 Rodinné Integrační Cent-
rum z.s. otevřelo v Pardubickém kraji novou 
sociální službu – Sociální rehabilitaci pro 

dospělé osoby s poruchami autistického 
spektra. Tuto službu mohou využít osoby ve 
věku 18–64 let, které mají diagnostikované 
poruchy autistického spektra (PAS) nebo mají 
podezření na PAS ve fázi diagnostiky.
Sociální pracovník Mgr. Allan Stránský uvá-
dí: „Naše služba pomáhá a podporuje kli-
enty, aby dosáhli co množná nejvyšší míry 

samostatnosti a nezávislosti. Snažíme se 
o rozvoj specifických schopností a dovedností 
a utváření návyků, které pomohou klientovi 
při uplatnění se v přirozeném sociálním pro-
středí. V tuto chvíli začínáme realizovat indi-
viduální nácviky a počítáme s nácviky skupi-
novými.“  Kontakt: tel. 730 598 154; 
 www.ric.cz; info@ric.cz

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko

PROVOZNÍ DOBA: (během této doby začát-
ky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné 30 
Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí, možnost měsíční 
permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

Po: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna (pře-
devším) pro dospělé
St: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro děti 
- zpívání a vyrábění
Pá: 8.30 – 12.30 - Herna, baby angličtina 
Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřeby 
materiálu):
PO 6.3. od 10.00 hod. – SVÍČKY – zkuste si 
vlastnoručně vyrobit svíčku
PO 13.3. od 10.00 hod. – SVÍČKY
PO 20.3. od 10.00 hod. – SVÍČKY … poslední 
možnost

Odpolední programy (multifunkční sál, 1. pa-
tro nebo ZAMBAR, přízemí, vchod ze dvora):

KLUB EXIT – pro mládež
každý PÁ | 17.00-19.00 hodin
Kontakt: Martin Kalášek, tel.: 739 420 287

KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou
každý PÁ | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Co má umět předškolák
st 1.3. | 10.00 hod. | herna RC
Přednáška pro rodiče dětí před nástupem do 
školy a třeba i trochu dříve. Lektor Mgr. Evald 
Rucký

Nebezpečí v domácnosti
po 27.3. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem
Dámská jízda
po 27.3. | 20.00 hod. | ZAMBAR

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

Pololetní koncert 

První únorovou středu uspořádala ZUŠ Jar. 
Kociana pololetní koncert, na němž se na 
pódiu Roškotova divadla vystřídalo celkem  
9 seskupení. Nechyběly flétny, klarinety, žes-
ťové nástroje a klavír. Dále pak DPS Čtyřlístek, 
smyčcový soubor Kocianek, kytarový soubor 
Sweet Woods a soubor bicích nástrojů CO-
-BO-DRUMS. Úvodního slova mezi bloky se 
ujal Mirek Němec, který posluchače seznámil 
s kantory jednotlivých oborů.
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek 

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodi-
čů s dětmi s Veronikou
Pondělí od 16:00 do 18:00 hod. – Jóga pro 
děti (od 16 hod), jóga pro dospělé (od 17 hod)
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka, 
volná herna, laktační poradna dle programu
Středa od 9:00 do 10:00 hod. – Zpívánky 
s Martinou a Radkou
od 10:00 do 12:00 hod. – Přednášky dle pro-
gramu, volná herna 
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
od 10:00 do 10:30 hod. – Tvoření pro děti 
s Miluškou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Nosíme a šát-
kujeme, nemluvňátka, těhulky (nejen nosící 
rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Vol-
ná herna případně tvořivé odpoledne dle 
programu
KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, 
Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Ma-
teřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu

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

Zpívánky s Martinou a Radkou
st 1., 8. a 22.3. | 9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat 
s Martinou Hermanovou při doprovodu klá-
ves, flétny nebo kytary. 15. března Martinu 
vystřídá Radka Manová s kytarou. 

Kavárnička
čt 2.3. | 9.00 hodin

Tvoření pro děti s Miluškou
čt 2., 9., 16., 23. a 30.3. | 10.00-10.30 hodin
Přijďte s dětmi do Medvídka :) Miluška Spí-
chalová si pro Vás každý týden připraví roz-
manité tvoření.

Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně každý pátek. Objevte kouzlo nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. 
Program si utváří skupinka sama. 

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měs. do cca 
2 let pro předem přihlášené
po 6., 13., 20. a 27.3. | 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.

Jóga pro děti a dospělé
po 6., 13., 20. a 27.3. | 16.00-17.00 hodin
Miluška Spíchalová s námi bude pravidelně 
každé pondělí cvičit jógu. Od 16 hodin se těší 
na děti od cca 2 let a od 17 hod na dospělé. 
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 
40,- / lekce.

Tradiční jarní bazar
po 20.3. – 23.3. | různé
V budově římsko-katolického farního úřadu 
v Kostelní ulici
(z kapacitních důvodů nebudeme brát do 
prodeje zimní věci)
Pondělí: 20.3. - 9:00 – 17:30hod. - příjem věcí 
do prodeje
Úterý: 21.3. - 8:30 – 17:00hod. - prodej věcí
Středa: 22.3. - 8:30 – 14:00hod. - prodej věcí
Čtvrtek: 23.3. 15:00 – 17:00hod. - výdej ne-
prodaných věcí
Další důležité informace viz. www.medvi-
dekuo.cz nebo samostatný leták. Do prodeje 
nebudou brány věci bez sepsaného seznamu. 

Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování 
s Pavlínou
čt 30.3. | 10.00-12.00 hodin
Každý poslední čtvrtek v měsíci je pro vás 
v MC připravená Pavlína Marešová, která 
Vám zodpoví Vaše dotazy ohledně těhoten-
ství, přípravy k porodu, bezplenkové komu-
nikační metody, šátkování a všeho, co Vás 
kolem daného období ženy zajímá.

Dům dětí a mládeže DUHA

JARNÍ PRÁZDNINY
6. – 10. března 2017
Program: stavebnice Geomag, bowling, 3D 
kino, Hvězdárna Hradec Králové, Laserga-
me Pardubice, tvořivá dílna a výlet do okolí. 
Cena: 1 000 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 1x 
oběd v Radavě, pojištění)

AKCE PRO ŠKOLY:
17.3. – Matematický klokan pro ZŠ a SŠ
23.3. - Okresní kolo Fyzikální olympiády pro 
ZŠ a gymnázia

Dětský karneval v Černovíru

MS ČČK Černovír vás zve na DĚTSKÝ MAŠ-
KARNÍ KARNEVAL, který se koná v sobotu 
18. března ve 14 hodin v místním hostinci 
„U BOBŠE“. Pro děti jsou připravené hry, sou-
těže a pěkné odměny. K tanci hraje „DISKO 
p. VAŇOUS“.

ORLICKÁ ŠACHOVNICE 47. ročník – 25. břez-
na 2017
Místo konání: Kulturní dům od 8.30 do 15.30 
hod., prezence 8.30 – 9.15 hod.

PŘIPRAVUJEME:
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - 13. dubna 2017
JUMP PARK BRNO
Program: vycházka do centra Brna s možnos-
tí zakoupení oběda v KFC nebo McDonald´s 
13.00 – 15.00 hod. JumpPark je první tram-
polínový park ve střední Evropě. Na 400 
m2 se v JumpParku v Brně nachází 48 tram-
polín na 3 hřištích. Je možné si vyzkoušet 
3D vybíjenou, zaskákat si na basketbalové 
koše nebo vyzkoušet různé akrobatické kous-
ky při skocích do pěnové jámy (Foam pit). 
Cena: 500 Kč (zahrnuje dopravu, 2 hodinu 
vstupu do JumpParku, pojištění)

KE DNI DĚTÍ – 2. června 2017 – (v pátek, ex-
kurze probíhají pouze ve všední dny)
Pro velký zájem znovu! EXKURZE DO ČESKÉ 
TELEVIZE

Program: exkurze do stálé prohlídkové expo-
zice v České televizi, zmenšený model všech 
budov na Kavčích horách. Návštěva sálu, kde 
najdete pohádkové kostýmy, filmové zbraně, 
paruky, zpravodajské studio, režii a mnoho 
dalšího. Prohlídka studií, ve kterých probíhá 
a probíhalo natáčení mnoha známých pořa-
dů. Cena: 450 Kč (zahrnuje jízdné, vstupné 
a pojištění)

UPOZORNĚNÍ: na všechny akce DDM Duha 
je možné se přihlásit pouze elektronicky, více 
informací na www.ddm-usti.cz ikona PŘIHLA-
ŠOVADLO
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Kultura

Nabídka pořadů – březen 2017

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

O „jarňákách“ do kina
po 6. – čt 9.3. | Kino Máj
Kino Máj promítá i v průběhu jarních prázd-
nin. Filmové tituly jsou zaměřeny na děti 
a mládež. Hrajeme v dopoledních 
hodinách za snížené vstupné. Více informací 
na plakátech 3D Kina Máj. 

Orlická Maska
čt 9.-ne 12.3. | MS, Roškotovo divadlo
Krajská postupová přehlídka amatérského či-
noherního a hudebního divadla pro dospělé. 
Třetí ročník přehlídky pořádané ve spoluprá-
ci Malé scény, DS Vicena a Klubcentra v Ústí 
nad Orlicí. Podrobné informace o jednotli-
vých soutěžních představeních najdete na 
zvláštních plakátech.

Pavel Zemen – Klavírní recitál
út 14.3. | 19.30 hod. | ZUŠ
Pavel Zemen patří k velmi výrazným talen-
tům naší mladé klavírní generace. Na svém 
kontě má přední ceny z tuzemských i 
zahraničních soutěží. Pravidelně koncertuje 
jak po celé České republice, tak i v zahraničí 
(Německo, Slovensko), působí v rámci nej-
různějších projektů. 
Koncertní předplatné - zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji a hodi-
nu před začátkem představení u pokladny. 
Vstupné 120 Kč 

Nezkrotná Brazílie
čt 16.3. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Kateřiny Motani. 
Vstupné 100 Kč.

Neil Simon: Velký holky nepláčou
pá 17.3. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Herečka Jana ŠULCOVÁ je skvělou protihráč-

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

kou herečce Veronice JENÍKOVÉ. K jejich 
„manželským“ neshodám přizvukují na pra-
videlných schůzkách jejich letité kamarádky 
Verna a Mickey. Celé „pohodové“ soužití na-
bere obrátky, když se hrdinkám začnou dvořit 
dva charismatičtí Španělé… 
Divadelní předplatné - zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny diva-
dla. Vstupné 300 Kč 

Jak pejsek Ferda potkal sluníčko
so 18.3. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Představení pro nejmenší diváky. Vstupné 50 
Kč

Dětská scéna
21. a 22.3. | 9.00 hod. | Kulturní dům
Oblastní přehlídka dětských recitátorů

O. Šubrtová, M. Glaser: Muž sedmi sester
st 29.3. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Divadelní groteska podle stejnojmenné skan-
dální prvotiny Jaroslava Havlíčka. Svést sedm 
sester během sedmi dnů a získat tak bezmez-
ný obdiv kamarádů? Pro opravdového muže 
není nic nemožné!
Druhé soutěžní představení Orlické Thálie 
2017

Divadelní předplatné - zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu 
před začátkem představení u pokladny diva-
dla. Vstupné 160 Kč 

Velikonoční jarmark
čt 30.3. | 9.00-17.00 hod. | Kulturní dům
Prodej tradičního velikonočního zboží

Místo u moře
so 4.3. | 17.00 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Bába z ledu
so 4.3. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 120 Kč

Pasažéři   3D
ne 5.3. | 17.00 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Anděl Páně 2
ne 5.3. | 19.30 hodin
Pohádka, ČR, vstupné 90 Kč

Rogue One: Starwars story   3D
po 6.3. | 10.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 90 Kč

Lego®Batman film
út 7.3. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 80 Kč

Kubo a kouzelný meč  3D
st 8.3. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 90 Kč

Miluji tě modře – Senior kino
st 8.3. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Hledá se Dory
čt 9.3. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 80 Kč

Masaryk
čt 9.3. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 130 Kč

Kong: Ostrov lebek
po 13.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

*Padesát odstínů temnoty
út 14.3. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Logan: Volverine
st 15.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Masaryk
so 18.3.| 19.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 130 Kč

3D Kino Máj 

Zakladatel
čt 2.3. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, české titulky, vstupné 110 
Kč

La La Land
pá 3.3. | 19.30 hodin
Muzikál, USA, české titulky, vstupné 90 Kč
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Balerína
ne 19.3. | 17.00 hodin
Animovaný, Francie, Kanada, české znění, 
vstupné 100 Kč

Kong: Ostrov lebek
ne 19.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Bába z ledu – Senior kino
st 22.3. | 14.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 60 Kč

Ze soboty na neděli – Národní filmový ar-
chiv
st 22.3. | 19.30 hodin
Drama, Československo, 1931, vstupné 50 Kč

Logan: Volverine
čt 23.3. | 19.30 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 120 Kč

*Rocco
pá 24.3. | 19.30 hodin
Dokumentární, Francie, české titulky, vstup-
né 90 Kč

Kráska a zvíře  3D
so 25.3. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 140 Kč

Masaryk
so 25.3. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Rande naslepo
ne 26.3. | 17.00 hodin
Komedie, Německo, české znění, vstupné 
120 Kč

Život
ne 26.3. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

*Smrt v Sarajevu
po 27.3. | 19.30 hodin
Drama, Bosna a Hercegovina, Francie, české 
titulky, vstupné 90 Kč

Jeden německý život
pá 31.3. | 19.30 hodin
Dokument, Rakousko, Německo, české titul-
ky, vstupné 110 Kč

Městské muzeum 

Přivítání jara v Městském muzeu
V březnu si ještě stihnete prohlédnout po-
sledních pět dní ryze zimní výstavu Skíčko, 
věnovanou 55. výročí mezinárodního závodu 
žactva v Říčkách v Orlických horách a do 19.3. 
trvající medailonek ústeckého lékaře a me-
cenáše MUDr. Františka Barcala, který díky 
spolupráci s Oblastním spolkem Českého čer-
veného kříže doplňuje doprovodný program 
s možností zopakovat si základy první pomoci 
při popáleninách, otevřených ranách či si vy-
zkoušet fonendoskop.

Jaro jsme v muzeu přivítali již v únoru, a to 
přírodopisnou výstavou Svět lišejníků, při-
bližující nám tajuplný svět organismů, které 
potkáváme denně kolem sebe, a přesto je 
nevidíme.
Díky makrofotografiím lišejníků doplněných 
trojrozměrnými modely i vzácnými herbářo-
vými položkami Josefa Haldy z rychnovského 
muzea zde objevíte další dimenzi kouzelnice 
matky přírody, která Vám je v uspěchaném 
a nevšímavém světě naprosto utajena. Ná-
vštěvníci si mohou pořídit fotografii se so-
bem, kabarem či „eskymákem“, pro děti je 
opět připraven dětský koutek a zajímavá sou-
těž o ceny. Každý měsíc budou vylosovány 2 
třídy, které správně zodpoví nejvíc soutěž-
ních otázek. Vítězové obdrží jedinečný atlas 
krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 
s bohatou barevnou přílohou. 

Výstavu sbírek známek, pohlednic a kreseb 
Ústí nad Orlicí uspořádala ústecká pobočka 
Klubu filatelistů ke svému 80. výročí vzniku. 
Pouhé tři týdny Vám místní filatelisté dají 
od 16.hodiny dne 24.března nahlédnout do 
svých soukromých sbírek a těší se tím na Vaši 
návštěvu.

V rámci znovuobjevených ústeckých bet-
lémů, které nebyly dlouho vystavovány, si 
v jejich dlouhodobé expozici můžete nově 
prohlédnout i Venclovy betlémy, z nichž je-
den je malován malířem Springerem. Druhý 
betlém s figurami starších malířů doplňuje 
trojrozměrné město. Oba jsou muzeu dlou-
hodobě zapůjčeny stejně jako ty, které znáte 
již z vánoční výstavy. 
Nadále lze v Hernychově vile shlédnout i se-
cesní jídelnu s orlojem, Kocianův pokoj s ex-
pozicí o ousteckých muzikatech, světničku 
tkalcovskou s funkčním stavem i ševcovskou 
s Kellnerovým betlémem. 

Stále trvá naše VÝZVA k výstavě „Velká voda 
přišla“.
Pro připravovanou výstavu „Velká voda při-
šla“ bychom rádi požádali veřejnost o foto-
grafie zachycující povodeň v roce 1997 v Ústí 
nad Orlicí a okolí. Vlastníte-li snímky a jste 
ochotni je zapůjčit k okopírování a vystavení, 
kontaktujte v Městském muzeu pana Ladisla-
va Wochotze (tel. č. 465 524 687, wochotz@
muzeum-uo.cz, správce sbírky fotografií), do 
1. května 2017. Předem děkujeme.

Za kolektiv Městského muzea 
v Ústí nad Orlicí

Markéta Výborná, produkční

Pozvánka na Jeden svět

Od 1. do 8. dubna se bude v Malé scéně 
opět konat festival Jeden svět. Na diváky 
čeká celkem 24 dokumentů a 8 setkání se 
zajímavými osobnostmi. Do Ústí tak za-
míří např. bývalý velvyslanec ČR v Turec-
ku Tomáš Laně, zpravodaj České televize 
v Číně Tomáš Etzler, novináři Jefim Fištejn 
či Libor Dvořák, dorazí také známý eko-
nom Lukáš Kovanda. Jeden z nejlepších 
dokumentů loňského roku, Normální au-
tistický film, uvede režisér Miroslav Janek. 
Nad filmem Epidemie svobody budeme 
debatovat o tom, kdy a jak očkovat naše 
děti. Mnohé rodiče může zaujmout deba-
ta nad dokumentem Děti online.

Doprovodný program přivede např. im-
provizační herecké trio IMPRA, vítěze 
studentské Thálie. Film Bugs doplní de-
gustační show Hmyzí kuchyně. Dokument 
a debatu o otázkách sexuality lidí s han-
dicapem doprovodí speciální uvedení 
dvojnásobného vítěze ceny diváků z MFF 
Karlovy Vary, filmu Hasta la vista.

Podrobný program najdete na www.
spousti.cz, bude také zveřejněn v dubno-
vých ÚL. 

Na všechny akce festivalu Vás srdečně 
zve spolek SPOUSTI.
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Klub přátel umění Ústí nad 
Orlicí

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do 
Galerie pod radnicí, kde bude od 7. do 26. 
března instalována výstava s názvem
PETR HÁJEK 50 - koláže, poezie

Galerie pod radnicí je otevřena denně 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12ho-
din, 14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 
hodin

Městská knihovna

Výprodej vyřazených knih
Od 1. do 15. března vám v chodbě knihovny 
nabídneme větší množství vyřazených knih. 
Za jednu knihu zaplatíte 1 korunu. Neváhejte, 
prodej potrvá jen 15 dní (od 9 do 18 hodin).

7. 3. od 16 hod. - Proč sníh sněženkám ne-
ublíží - Čtení a tvoření vhodné pro děti do 8 
let, prosíme o 10 Kč na materiál
8.3. od 14 hod. – Jak hledat a najít na inter-
netu a bezpečně stahovat. Lekce je určena 
především seniorům 
9. 3. od 16 hod. - Kašpárkův koníček - Čtení 
a vyrábění loutek. Pro děti do 8 let. Prosíme 
o příspěvek 10 Kč na materiál.
15. 3. od 18 hod. - Roman Mlejnek: Jeskyně 
a propasti: svět, ve kterém jsme se nenaro-
dili - přednáška z cyklu Akademie volného 
času
 
Tradiční jarní povídkování
Ve středu 22. března vás srdečně zveme do 
naší knihovny na čaj a k poslechu i k četbě 
povídek s jarní tématikou. Můžete si přinést 
svoji oblíbenou povídku a číst s námi a pro 
nás! Těšíme se na vás v hudebním oddělení 
knihovny v 18 hodin. 

24. 3. od 17 do 19 hod. - Pohádkový večer 
s Andersenem - pro děti do 8 let, přihlašujte 
se na dětském oddělení 
29. 3. od 18 hod. - autorské čtení z nové kni-
hy doc. Marie Mackové
31. 3. od 18 hod. - Noc s Andersenem - tra-
diční celostátní a dokonce mezinárodní akce 
pro děti. Čtení, tvoření, hry a nakonec pře-
spání v knihovně. Přihlašujte se na dětském 
oddělení.
 
UPOZORNĚNÍ: v termínu 6.-10.3. jsou jarní 
prázdniny. Dětské oddělení bude v tomto 
týdnu otevřeno od 9:00 do 14:00. 

VÝSTAVY: upozorňujeme, že výstava Svět hor 
z technických důvodů skončí 1. března 2017.

NOVÁ VÝSTAVA: Vltavské ostrovy v Praze, od 
6. března do 29. května 2017
Výstava zapůjčená z Knihovny geografie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. 15 panelů.

Malá scéna – program na březen 

Výstava fotografií Jany Kuklišové
1.-31.3. | fotovýstava
Výstava fotografií Jany Kuklišové u příležitos-
ti jejího životního výročí. Vernisáž výstavy 1. 
března v 18 hodin. 

Až na dřeň
2.3. | 19.00 hodin
Makedonie / 2014 / 165 min. / režie: Stole 
Popov. Drsný příběh o hledání národní iden-
tity, o boji za svobodu, o pomstě, lásce a zra-
dě. To vše je zabaleno do westernového hávu 
a podáno s velkým nadhledem a humorem. 
Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK 

Lucyy_B & Pick n‘ Bow 
3.3. | 19.00 hodin
Akustické vystoupení v kavárně Malé scény. 
Během večera vystoupí Pick n‘ Bow (Ústí nad 
Orlicí) a Lucyy_B (Pardubice). Rezervace na 
čísle 733 61 77 21.

Malá mořská víla
5.3. | 15.30 hodin
Pohádka s loutkami a písněmi o dvou svě-
tech, které spojuje touha po lásce, ale dělí 
nepřekonatelná vzdálenost hlubin moře 
a pozemského života. Vstupné 50 Kč / 40 Kč 
děti do 10 let 

Orlická Maska 2017
10.3.-12.3. | divadlo
3. ročník krajské postupové přehlídky ama-
térského činoherního a hudebního divadla. 
Devět představení v Malé scéně a Roškotově 
divadle. Abonenti divadelního předplatného 
Klubcentra – jaro 2017, mají po předložení 

abonentní vstupenky na všechna předsta-
vení přehlídky v Roškotově divadle i na Malé 
scéně vstup volný! Vstupné 30 Kč na jednotli-
vá představení / 150 Kč permanentka na celý 
festival

Výstřel
16.3. | 19.00 hodin
Chorvatsko / 2013 / 76 min. / režie: Robert 
Orhel. Jeden náhodný výstřel spojí osu-
dy dvou mladých žen. Komorní kriminální 
drama, které pracuje s fenoménem náho-
dy v lidském životě a ženskou psychologií. 
Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK 

Jazz Jam
17.3. | 19.00 hodin
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Rezervace míst 
k sezení na tel. čísle 733 61 77 21 

Románské umění
21.3. | 18.00 hodin
Nejstarší umění od jeho vzniku až po vrcholný 
středověk. Cyklus přednášek o umění nazva-
ný Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále. 
Přednášející Jitka Kuběnková. Vstupné 50 Kč 
/ 30 Kč studenti a důchodci 

Nechte zpívat Mišíka
22.3. | 19.00 hodin
Česko / 2017 / režie: Jitka Němcová. Nový 
celovečerní dokumentární film o legendár-
ním českém rockerovi Vladimíru Mišíkovi. 
Vstupné 70 Kč / 40 Kč členové FK, studenti, 
důchodci

Tichá doba / Těžká doba potichu
24.3. |19.00 hodin
Koncert nejdéle trvající kapely v Ústí nad Or-
licí - tentokrát v baru Malé scény. Přijďte si 
s námi zazpívat! Rezervace míst k sezení na 
tel. čísle 733 61 77 21.

Pozvánka na večer při cimbálu

Srdečně zveme na vystoupení folklórního 
souboru JARO 
VEČER PŘI CIMBÁLU
které se uskuteční 31. března od 19.30 hodin 
v Moštárně, Hřbitovní 218, ÚO.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.



3 / 2017

[ 1
5 

]

www.ustinadorlici.cz

Kultura

pokračování ze str. 14

Dámská šatna
25.3. | 19.00 hodin
Přijďte se podívat, jak prožívají herečky růz-
ného věku a povah své pracovní i osobní 
problémy, jak se připravují na premiéru nebo 
zvládají rutinu běžného divadelního provozu. 
Hra Arnošta Goldflama v podání Divadelního 
souboru Tyl Králíky. 
Vstupné 60 Kč / 40 Kč důchodci, studenti

Lyžař
28.3. | 19.00 hodin
ČR / 2015 / 58 min. /režie: Marek Bureš. 
V tomto dokumentu se představí čtrnácti-
násobný mistr světa v travním lyžování Jan 
Němec. Film, který by měli snad povinně 
zhlédnout nejen lyžaři, ale všichni sportovci 
obecně. V hlavní roli je muž, který své disci-
plíně obětoval takřka vše a navzdory spousty 
zranění se stal těžko překonatelnou legen-
dou. Beseda s účastí Jana Němce. Vstupné 
70 Kč / 40 Kč členové FK, studenti

Strnadovi
30.3. | 19.00 hodin
Česko / 2017 / 102 min. / režie: Helena 
Třeštíková. Nový celovečerní dokumentární 
film Heleny Třeštíkové zachycuje 35 let spo-
lečného soužití jednoho páru, který v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se svou 
kamerou už od roku 1980. Vstupné 80 Kč / 
60 Kč členové FK 

Příspěvky zastupitelů města 

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskyto-
ván prostor pro členy zastupitelstva města, 
odkazujeme na § 4a tiskového zákona: 
„Vydavatel periodického tisku územního sa-
mosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace o územním 
samosprávném celku a poskytnout přimě-
řený prostor pro uveřejnění sdělení, které 
vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku.“ 

ROZLOUČENÍ 

Na konci ledna tohoto roku zemřel po dlouhé 
těžké nemoci bývalý místostarosta našeho 
města a dlouholetý předseda ústecké soci-
ální demokracie pan Jaroslav Řeháček st. Ač 
původem Moravák, většinu svého života pro-
žil v Ústí nad Orlicí, k němuž si vytvořil úzký 
vztah. Po absolvování brněnského Vysokého 
učení technického se jeho „rodnou“ firmou 
v Ústí stal Výzkumný ústav bavlnářský, kde 
pracoval na různých pozicích po mnoho let 
svého života.
Do sociální demokracie vstoupil ze silného 

osobního přesvědčení bezprostředně po 
roce 89. V době nekritické oslavy syrového 
kapitalismu bez sociálních přívlastků, kdy 
ČSSD byla jen nevýznamnou okrajovou stra-
nou stojící mimo hlavní proud dravé doby. Ač 
býval často silně zklamán z pohlavárů a způ-
sobu fungování sociální demokracie, nikdy 
ji neopustil a stále věřil v ideály, na kterých 
stála.
Byl to skromný, obětavý, spravedlivý a ne-
úplatný chlap s rovnou páteří. A byl to můj 
táta. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
na něho prosím se mnou. 

Jaroslav Řeháček ml., syn

Sport

Hledání Stromoucha

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka srdečně 
zve na 17. ročník turistického pochodu HLE-
DÁNÍ STROMOUCHA. Pochod se uskuteční 
v sobotu 4. března a jeho start je mezi 7.00 
a 10.00 hod. u Chaplin Pubu v ÚO (bývalá 
„Skoba“).

Trasy:
10 km: Ústí n.O. – Lanšperk a zpět
15 km: Ústí n.O. – Černovír – Lanšperk – Ústí 
n.O.

25 km: Ústí n.O.- Horákova kaple – Lanšperk 
– Valdštejn – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Horákova kaple – Letohrad 
– Lanšperk – Ústí n.O.
50 km: Ústí n.O. – Horákova kaple – Marián-
ská hora – Letohrad – Ústí n.O.
Hvězdicová: odkudkoli do Ústí n.O. a zpět
Na co se můžete těšit: tradiční perníčky, 
účastenské listy, turistické vizitky, krásná pří-
roda a pohodová atmosféra.

Další informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz,
www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vás!!!!!

ST-AR Klub v březnu 2017

4. 3. - „Hledání Stromoucha“ (z kalendáře 
KČT). Trasa povede z ÚO přes Černovír a Lan-
šperk zpět do ÚO, délka do 15 km. Sraz účast-
níků je v 9.30 h u bývalé restaurace „Skoba“ 
(nově Chaplin Pub). Návrat podle počasí a zá-
jmu účastníků.
21. 3. - „Z Vamberka do Bohousové“. Trasa 
povede z Vamberka přes Peklo a Vyhlídku do 
Litic n. Orl. a skončí v Bohousové. Délka cesty 
je do 15 km. Sraz účastníků je v 8.20 h na au-
tobusovém nádraží, odjezd autobusu v 8.30 
h! Návrat nejpozději do 17. 10 h.
Nově začínáme pořádat akce i ve všední dny. 
Informace: skříňka KČT,mail: starklub@post.
cz, telefon: 730 574 527.  Tomanovi
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Sport

SO UNO při Speciální ZŠ, MŠ a Praktické škole Ústí nad Orlicí, z.s. 

13.1.2017 trénovalo 8 členů oddílu SO UNO 
na perfektně upravené biatlonové dráze 
v Letohradu.
26. – 27.1.2017 pak proběhlo MČR v klasic-
kém lyžování v Jablonci nad Nisou. Členo-
vé oddílu soutěžili v kategorii žáků, juniorů 
i mužů. 
Nejlepší umístění a bronzovou medaili získal 
žák Jakub Horčičák v běhu na 3000 m klasicky.
Juniorka Nela Vargová byla čtvrtá v běhu na 
3000 m volným způsobem i klasikou.
Dále závodili Jaroslav Hobza, Tomáš Kuchař 
a Radim Richter v juniorské kategorii na 6000 
m volným způsobem i klasikou.
Všem patří poděkování za vzornou reprezen-
taci oddílu, školy i města.
9.2.2017 SO UNO uspořádal okresní soutěž 
v běhu na lyžích volnou technikou na Koz-
lovském kopci. Závodníci ze 3 oddílů - SO 
UNO Ústí n.O., Integra-SK Kujeba Vysoké 

Mýto a SK Integra Hradec Králové -Žamberk 
si vyzkoušeli velmi náročnou zledovatělou 
trať. Počasí příliš nepřálo. Větší mráz a ostrý 
vítr závodníky ale neodradil. Běželi s velkým 
nasazením. Z celkem dvaceti účastníků se 
nejlépe umístili: 

Kategorie chlapců:
Radim Richter SO UNO Ústí nad Orlicí
Vencl Jiří SK Integra Hradec Králové-Žamberk
Glac Marek Integra-SK Kujeba Vysoké Mýto 
Kategorie dívek:
Vávrová Markéta SO UNO Ústí nad Orlicí
Hubálková Veronika SK Integra Hradec Králo-
vé-Žamberk
Burkotová Klaudie SK Integra Hradec Králo-
vé-Žamberk
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu lyžařských aktivit. 

Mgr. Hana Kapounová

In-linová školička o letních 
prázdninách

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU 
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž ADRENALI-
NOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU, PŘÍ-
MĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR, FREESTYLE 
KOLOBĚŽKY A BRUSLÍME S ANGLIČTINOU 
a TÁBOR PRO NEJMENŠÍ NA ROUBENKÁCH.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let. 
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pát-
ku 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 nabízí-
me soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz či tel. č. 602 245 393.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým in-
struktorů.

Pilates

Srdečně zvu všechny nové i zkušenější cvi-
čenky pilatesovy metody do nově vybudo-
vaného sálu v přízemí hotelu Poprad – STU-
DIOBART. Přijďte si posílit hluboké stabilizační 
svaly, předejít bolestem zad, vytvarovat svou 
postavu a příjemně se odreagovat. Pondělí: 
18.00-19.00 hod. S sebou: podložka, ručník. 
Vstup: 50 Kč. Info: Jana Šparlinková, 
tel.: 777 087 220.

Pozvánka na cvičení

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, ta-
nec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Pop-
radem). 
Dopolední hodiny s Markétou Skalickou - 
jóga pro začátečníky - pondělí 8.30-9.30, 
bodybalance (joga, pilates, tanec) - středa 
8,30-9,30, jóga pro rodiče s dětmi (1-4roky) 
- pátky 9.00
Ranní nádech pro seniorky a seniory ve Stu-
dioBart, Cvičitelka: Dana Holubářová, www.
studiobart.cz, Termín: říjen 2016 - květen 
2017, Čas: čtvrtek 8.15 - 9.15 hod.
Powerjóga (začátečníci - čtvrtky 18.00, po-
kročilejší - úterky a čtvrtky 19.00), Powerjóga 
pro muže - úterky 20.00, neděle 19.00, jóga 
pro děti (5-10let) - středy a pátky 16.00, jóga 
pro těhotné - čtvrtek 16.00,
TAJ-JI s Pavlem Břízou - neděle 17.00, Flexi 
legs s Lenie Huňkovou a Přirozený pohyb 
s Pavlem Tomáškem (pondělí 20.00, středa 
19.00), Vitality jóga s Růžou Liškovou - stře-
dy 17.30, Cvičení pro ploché nohy 2,5-5 let 
s fyzioterapeutkou Veronikou Kalouskovou
AKCE BŘEZEN: 4.3. - Prana Vashya Yoga 
s Drahomírou Bačkorovou, 11.3. Twerk 
a Dancehall s Marií Novákovou, chystáme - 
sebeobranu pro ženy, Krav maga pro muže, 
Ashtanga s Tomášem Brtem, Benefiční jóga 
maraton apod.
Více info na www.studiobart.cz, Markéta 
Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí, 
Akrojóga v Ústí, Studiobart

Jarní prázdniny ve STUDIUBART 
pro děti 5-14 let

Těšit se můžete od pondělí do pátku, lze při-
hlásit na den či více dní. Cena (vč. obědů, 
svačinek, pitného režimu, instruktorské zá-
kladny, pojištění úrazového a celodenního 
programu) činí 450Kč/den (2dny 400Kč/den, 
3 a více dní 380Kč)
Předběžný program:
pondělí - street, horolezecká stěna, pohybo-
vé hry, akrojoga
úterý - slackline, výtvarné tvoření, bosu, zá-
klady akrobacie, parkur
středa - parkur, akrobacie, šála, street, jóga
čtvrtek - wheel (balanční kruh), jóga, tanec, 
tvoření, přirozený pohyb
pátek - kruhový trénink, kondiční příprava, 
přirozené pohyby, akrobatický kruh, šála, 
slackline
Přihlášky na info@studiobart.cz 
nebo 602 245 393 nebo www.studiobart.cz. 
Těšíme se tým Studiabart a In-line školičky.

Pilates nově

PILATES ve Faynfitu, Galerie Nová Louže, 
NOVĚ Pilates DOPOLEDNí hodina pro ÚPL-
NÉ začátečníky od 9:00hod. každou STŘE-
DU, a PiLATES INDIVIDUáL dle domluvy 
v dopoledních hodinách /zaměřeno na akti-
vaci a posílení hlubokých stabilizačních svalů, 
info: pavlina.dvoranova@gmail.com nebo 
tel.: 732552850, www.faynfit.cz.
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Inzerce

• Jako soukromý velkosběratel tkaných záložek do knih sestavuji kompletní sbírku 
záložek a znaků utkaných na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad Orlicí. Pokud 
chcete poskytnout do této sbírky vaše nepotřebné záložky a znaky, ozvěte se prosím 
na telefon: 604 569 743. Moc děkuji.

• JESSI psí salón v ordinaci MVDr. Pirkla: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ 
ZUBŮ ultrazvukem. Tel.:728 014 076, 602 431 141. Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, (pod 
divadlem).

• Prodám chatu v osadě Sojčí potok v ÚO. El + voda + sklep + zahrada 500m2. 
Tel.: 605 574 051

• Poliklinika Žamberk RZP s.r.o. přijme na rehabilitační oddělení fyzioterapeuta. 
Informace na telefonním čísle 465 676 833
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Inzerce

Ústecké listy

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10 dne v měsíci
Číslo 3/2017 vychází 23. 2. 2017
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39
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Informace z radnice

JSVV 
…tyi písmenka a jaký zásadní vliv mají na ochranu obyvatel v našem mst. Ped temi roky se
Bezpenostní rada msta Ústí nad Orlicí rozhodla vybudovat Jednotný Systém Výstrahy a Varování 
obyvatelstva. Protože se jedná o složitý a nákladný systém, bylo na základ studie proveditelnosti 
rozhodnuto, ucházet se o dotaci na jeho poízení z Operaního programu životního prostedí. Vybraný 
administrátor projektu brnnská firma Envipartner 
s.r.o. pipravila potebné dokumenty a úspšn nám 
pomohla tuto dotaci získat. Nyní se již budou na 
základ projektové dokumentace a veejné zakázky na 
realizaci v první pli roku instalovat a propojovat 
nové prvky varovného a informaního systém se 
stávajícími lokálními prvky. 
Jednotný systém se bude skládat ze tí prvk výstrahy: 
1) Digitální povodový plán,
2) Výstražné prvky,
3) Varovné prvky.

Digitální povodový plán je on-line nástroj, zajišující aktuální pehled o stavu vodních tok, vodních 
dl, o vymezení záplavových území, o složení a innosti povodových komisí na všech úrovních. 
Poskytuje dále nezbytné rady, pokyny a informace pro pípady mimoádných situací. Využívá aktuální 
data správc povodí, data z výstražných prvk sít HMU a lokálních výstražných prvk. 
Výstražné prvky lokální hladinomry, jsou v systému zapojeny tak, že pi nestandartním výkyvu poasí 
a pedem nastaveném limitním rozsahu, samostatn informují o možném vzniku havarijní nebo krizové 
situace.  
Varovné prvky, které jsou nejnákladnjší ástí celého systému, se skládají z bezdrátového rozhlasu a 
koncových prvk s reproduktory. Na území Ústí nad Orlicí bude instalováno celkem 176 koncových 
prvk se 453 reproduktory. V centru msta 108, v Hylvátech 30, v Kerharticích 17, v Knapovci 11, v 
Horním Houžovci 2, v Dolním Houžovci 3 a v ernovíru 5 koncových prvk. 
Po vyešení všech legislativních a administrativních úkon, nyní ekáme na pidlení privátních 
vysílacích kmitot od TÚ. Od poloviny msíce bezna bude moci zhotovitel zaít s instalací pípojek 
ze sít veejného osvtlení a následn zane instalovat bezdrátové hlásie. Souasn budou s ohledem na 
poasí umístny segmenty pro vysílací pracovišt, poboné ústedny a instalovány potebné pevade 
signálu. Plánujeme, že pak v prbhu msíce dubna a kvtna bude instalováno kompletní vysílací 
pracovišt, poboné ústedny, celý varovný systém bude „oživen“ a nastaven. V závru msíce kvtna 
firma provede zaškolení uživatel.  
Tímto sdlením se dopedu omlouváme obyvatelm msta a prosíme o shovívavost pi instalaci systému 
a zejména pak pi jeho oživování a nastavení. Víme, že tím zvýšíme míru ochrany obyvatel msta a 
umožníme rychlejší informování o innosti složek Integrovaného záchranného systému pi nastalých 
mimoádných událostech.    
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – fondem soudržnosti v rámci OPŽP. Celkové uznatelné 
náklady 6 967 223 K, dotace EU 4 877 056 K (70%), píspvek píjemce dotace (Msto Ústí nad 
Orlicí) 2 090 167 K (30%).    

Ing. Josef Nykodým (Krizové ízení), Mgr. Tomáš Kopecký (tajemník povodové komise, ŽP) 
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Provozní doba březen 2017

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
St 1.3.  17:00 – 21:00
Čt 2.3. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 3.3. 5:30 – 7:55 16:00 – 19:00
So 4.3.  12:00 – 19:00
Ne 5.3.  12:00 – 20:00
Po 6.3.  9:00 – 21:00
Út 7.3. 5:30 – 7:550 8:00 – 21:00
St 8.3.  9:00 – 21:00
Čt 9.3. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00
Pá 10.3.  9:00 – 21:00
So 11.3.  9:00 – 21:00
Ne 12.3.  9:00 – 20:00
Po 13.3. S A N I T Á R N Í   D E N
Út 14.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 15.3.  17:00 – 21:00
Čt 16.3. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 17.3. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
So 18.3.  10:00 – 21:00
Ne 19.3.  9:00 – 20:00
Po 20.3.  13:00 – 21:00
Út 21.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 22.3.  17:00 – 21:00
Čt 23.3. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 24.3. 5:30 – 7:55 16:00 – 21:00
So 25.3.  10:00 – 21:00
Ne 26.3.  9:00 – 20:00
Po 27.3.  13:00 – 21:00
Út 28.3. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 29.3.  17:00 – 21:00
Čt 30.3. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
Pá 31.3. 5:30 – 7:55 13:00 – 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. číslech: 734 353 475, 465 524 254 

nebo na www.bazenusti.cz
V březnu se můžete těšit na:

Do odvolání nabízíme: ZIMNÍ VSTUP – zvýhodněné vstupné na 2 hod. za cenu 1,5 hod.
Jarní prázdniny s 211 - 6. 3. 2017 od 10:00 – 14:00 hod. – užijte si den plný zábavy a udělejte něco pro své zdraví!

Relaxační centrum otevřeno z důvodu probíhajícího kurzu PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT, v těchto časech: 
PO v čase pro veřejnost, ÚT 17:30 h., ST 17:30 h., ČT 15:30 h., PÁ 17. 3., 24. 3., 31. 3. 17  14:00 h.

Út a Čt  16:00 - 19:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl Sports team.
AQUA AEROBIK každé Út 20:00 – 21:00 h.

PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ každou St 13:30 – 15:00 h., účast hlaste na tel. čísle porodnice: 465 710 243. 
Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 3. 3. 17 a 24. 3. 17 – 14:00 – 15:30 h.

Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670 
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ S TRENÉRKOU každé ÚT od 19:00 – 20:00 h. 
PLAVECKÝ KURZ DELFÍN: Út 18:00 – 19:00 h., Čt  15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha.

Centrum RIO Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový tré-
nink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Sauna - BŘEZEN 2017
Po 16:00 – 21:00 společná
Út 14:00 – 21:00 ženy
St 14:00 – 21:00 muži
Čt 13:00 – 17:00 ženy

17:00 – 21:00 muži
Pá 13:00 – 21:00 muži
So 15:00 – 18:30 ženy

18:30 – 21:00 společná
Ne 14:00 – 20:00 společná
Sanitární den 6. 3. 2017 pro veřejnost uzavřeno

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba) 

BŘEZEN 2017
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 do 15 ti let 14:00 – 15:30
Čt dospělí 17:00 – 18:30

Více informací na tel.: 608 553 305

Sport

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

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

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

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

Vww.bazenusti.cz nebo se informujte na: 
info@skateparkustinadorlici.cz 
nebo tel.: 731 473 409

Skiinterkriterium ovládli Češi a Slováci 

O víkendu 27. – 28.1.se ve Ski centru v Říčkách v Orlických 
horách jel jubilejní 55. ročník mezinárodního závodu žactva 
ve slalomu a obřím slalomu SKIINTERKRITERIUM. Slavnostní 
zahájení závodů a losování prvního dne se letos premiérově 
uskutečnilo přímo ve Ski centru za účasti organizátorů, trenérů, 
zástupců sponzorů, Pardubického a Královehradeckého kraje 
a řady dalších hostů. Pozvání přijal také olympijský vítěz, biker 
Jaroslav Kulhavý.
Prvním dnem závodů byl pátek 27. ledna. Na start slalomu 
se postavilo na 150 mladých talentů, ve čtyřech kategoriích, 
z celkem 11 národních lyžařských týmů. Mezi zúčastněnými 
zeměmi bylo Nizozemí, Bělorusko, Kazachstán, Švédsko, Rusko, 
Velká Británie, Litva, Ukrajina, Polsko, Slovensko a samozřejmě 
domácí Česká republika. 
Po prvním závodním dnu byla v hodnocení zemí nejlepší Česká 
republika následovaná Slovenskem a o třetí místo se dělil výběr 
Švédska a Ukrajiny.
Páteční podvečer patřil vyhlašování vítězů a předávání cen. Zá-
vodníky do Ski centra doprovodili, za zvuku bubnů, bubeníci ze 
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.
Druhým závodním dnem pak byla sobota 28. ledna, kdy se zá-
vodilo v obřím slalomu. Výborně připravenou trať a sněhové 
podmínky komplikovala po celý den mlha. V kategorii starších 
žáků projel trať nejrychleji v obou kolech Adam Klíma (CZE), 
druhý skončil Matěj Bláha (CZE) a na třetí místo se probojoval 
také český reprezentant David Kubeš.
V kategorii starších žákyň uhájila vedoucí pozici z prvního kola 
v obřím slalomu Barbora Zíková (CZE). Na druhém místě skon-
čila Alice Surová ze Slovenska a bronzová se umístila Lenka Koš-
ťálová (CZE).
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo 
hned po ukončení závodů za účasti hejtmana Pardubického 
kraje Martina Netolického, místostarosty našeho města Jiřího 
Preclíka a řada dalších hostů.
Absolutními vítězi letošního jubilejního „Skíčka“ se stali čeští 
závodníci Adam KLÍMA a Barbora ZÍKOVÁ.

Text a foto: L. Prokeš


